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Afdelingsnieuws nummer 8-2018
Uitnodiging voor de 2e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: maandag 29 oktober 2018
: 13.30 uur (binnenkomst vanaf 13.00 uur)
: Brandweerhuis, De Brug 2, 3991 LN Houten

Wij zijn deze middag te gast bij het brandweerkorps van Houten. Wij ontvangen u graag met
een kopje koffie/thee. Er is op deze locatie voldoende parkeergelegenheid.
Het gebouw is voorzien van een lift.
Bij binnenkomst liggen het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering en de begroting
voor 2019 voor u klaar.
Agenda.
01. Opening door de interim voorzitter, de heer Cees Stal
02. Mededelingen
03. Ter goedkeuring het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2018
04. Vaststellen begroting voor 2019
05. Rondvraag
06. Pauze waarin u een drankje krijgt aangeboden
Na de pauze geven wij graag het woord en de microfoon aan een deskundige van de
brandweer die ons zal vertellen over de taken van de brandweer, wat gebeurt er bij een
brandmelding en waar wij in huis op moeten letten.
07. Sluiting.
Graag tot maandagmiddag 29 oktober.
***************************************************************************
Belastingservice 2018.
Net als voorgaande jaren kunt u ook in 2018 een beroep doen op de vrijwilligers die u kunnen
helpen met de Belastingaangifte, aanvragen c.q. wijzigen van Huur- en Zorgtoeslag.
Om deze service goed te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar leden die zich beschikbaar
willen stellen voor deze belangrijke taak. Als u interesse heeft meld u zich dan aan bij het
bestuur en dan neemt de coördinator met u contact op.
Actie voor nieuwe leden.
Leden die dit jaar een nieuw lid aanbrengen ontvangen voor 2019 een korting op zijn/haar
contributie van € 5,00. Het nieuwe lid betaalt voor dit lopende jaar geen contributie.
Komende activiteiten
 Donderdag 27 september dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop
 Maandag 10 december Decemberbijeenkomst in De Engel
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Dagtocht 7 september naar Flevoland.
Direct bij het vertrek besloot de regen er mee op te houden en hebben wij de hele dag verder
mooi weer gehad. Ons doel was deze keer de Flevopolder en met name in Nagele het
windmolenbeleveniscentrum. Helaas kregen we net na Hilversum met een kapotte bus te
maken en moesten we wachten op een nieuwe bus. Dit betekende een oponthoud van ca. 3
kwartier. Een complimentje aan Triomf Tours voor de vlotte oplossing van het probleem.
Aangekomen in Nagele stond de koffie/thee met gebak al klaar. Dat smaakte goed na het
oponthoud. Vervolgens kregen we een schitterende bustocht door de polder langs de
windmolens waarbij de gids zeer veel bijzonderheden wist te vertellen.
Tot besluit konden we in het beleveniscentrum zelf allerlei details over de windmolens
ervaren, of een bezoekje aan de bijbehorende winkel brengen .
Dit alles maakte hongerig dus snel naar Tollebeek waar de lunch al klaar stond in restaurant
"De Goede Aanloop".
Het middagdoel was een bezoek aan de alpacafarm "Flevoland" in Rutten. Onder het genot
van wederom een kopje koffie/thee met gebak werd op enthousiaste wijze werkelijk alle
bijzonderheden over deze prachtige dieren verteld. Daarna gevolgd door een bezoek aan de
stallen, waar de alpaca's bewonderd en geaaid konden worden. Al met al een zeer geslaagd
bezoek.
Tot slot van de dag was het afsluitende diner in Partycentrum "De Molen" in Harskamp.
Tijdens dit diner namen we als organisatie afscheid van Gerard van Dijk, die meerdere jaren
deel uitmaakte van de reiscommissie. Zijn taak wordt nu overgenomen door Hannie Verbeek,
onze EHBO'er. We zijn heel blij dat ze bereid is de komende jaren ook deze taak op zich te
nemen. Rond half negen waren we weer terug in Houten en konden we terugkijken op een
zeer geslaagde dag.
Senioren Vraagbaak. Wij zijn er voor onze leden!
Senioren Vraagbaak is een dienstverlening van de KBO waarvan je als lid gebruik van kan
maken. Wij helpen u bij allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit,
eenzaamheid enz. Bijv. heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag? Hoe kom ik in
aanmerking voor een woningaanpassing? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in en om het
huis? En wat voor activiteiten zijn er voor mij in Houten? Voor informatie over deze en
andere zaken kunt u bij ons terecht. Zit u met een vraag?
Bel gerust naar 06-22023889 of mail naar vraagbaak.houten@gmail.com Wij helpen u graag
Ook bij de koffie ochtend in de Meerkoet is een van ons beiden aanwezig.
De koffieochtenden in oktober zijn op dinsdag 2 en dinsdag 16 oktober.
Marianne de Reuver en Marja Hoonhoud.
Collectanten.
De collecteweken zijn weer van start gegaan en volgens informatie van de gemeente kunnen
collectanten van de hieronder genoemde instanties bij u aan de deur verschijnen. De
collectanten moeten op uw verzoek een pasje kunnen laten zien dat door de gemeente Houten
is verstrekt.
23 tot en met 29 september: HandicapNL
30 september tot en met 6 oktober: Dierenbescherming
7 oktober tot en met 13 oktober: Nederlandse Brandwonden Stichting
14 oktober tot en met 20 oktober: Bartiméus Sonneheerdt
21 oktober tot en met 27 oktober: Bartiméus Sonneheerdt
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Plusbus Houten – Dagje uit?
Zelfstandige senioren, woonachtig in de gemeente Houten, kunnen eventueel in gezelschap
van een persoonlijke begeleider mee met dagtochten en groepsritten. De Plusbus rijdt door de
week en op zondag. Voor vervoer naar verschillende evenementen kan worden gezorgd, er
worden dagtochten georganiseerd maar ook sociale ritten voor vervoer naar b.v. familie
buiten deze regio.
Er zijn diverse mogelijkheden.
Voor verdere informatie kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 een 11.00
bellen naar het speciale telefoonnummer: 06-10577815 of kijkt u eens op de website
info@plusbushouten.n.
H. Missen
Odijk: 14 oktober om 11.00 uur
Bunnik: 18 november om 9.30 uur
Houten: 2 december om 11.00 uur

De 1e en 3e dinsdag van de maand
is er Senioren Vraagbaak
van 10.00 - 12.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet,
Meerkoetweide 39, 3993 EB, in Houten.
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