KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 9-2018

Aan de dames en heren leden van de K.B.O.-afdeling Houten/Bunnik
Maandag 10 december bent u van harte welkom op de jaarlijkse “decemberbijeenkomst”.
Plaats: restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten (tel.nr 030-6371554)
Programma:
10.00 uur: ontvangst met een kopje koffie/thee (de zaal is open vanaf 9.30 uur).
Welkomstwoord van de voorzitter, de heer Cees Stal.
10.15 – 11.00 uur: 1e Deel voorstelling “Zoete Koek” door de heer Jos Thomasse.
"Zoete Koek" lijkt te starten als een lezing maar blijkt een hilarische conference, waarin het
publiek een belangrijke rol speelt: een solo-cabaret-programma dat garant staat voor
onbekommerd plezier. Beschaafd, het zou niet anders kunnen, onze taal moet je respecteren.
Vol onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden hebben soms een
verrassende herkomst maar leiden evengoed tot komische misverstanden.
11.00-11.30 uur: Pauze. U krijgt een drankje aangeboden en de vaste groep bezorgers die
soms in weer en wind het Magazine met het Afdelingsnieuws op uw adres bezorgen worden
door Ko Vernooij in het zonnetje gezet..
Ook de medewerkers Belastingservice en Senioren Vraagbaak ontvangen een attentie voor
hun inzet in het afgelopen jaar.
11.30-12.15 uur: 2e Deel voorstelling “Zoete Koek”.
12.30-13.30 uur: Buffet.
Omdat de afdeling 40 jaar bestaat bieden wij u in samenwerking met de vernieuwde keuken
van De Engel een hollands buffet aan met 2 soorten vlees, groente en aardappelen.
Tijdens het buffet zullen “Hamoen & Friends” starten met een vrolijk programma dat zal
duren tot omstreeks 14.30 uur.
14.30 uur: Einde van het 40-jarig bestaan van onze afdeling.
Omdat we dit jaar dus een lustrum te vieren hebben vragen wij geen bijdrage voor dit gezellig
samenzijn. Evenals voorgaande jaren is het mogelijk een introducé mee te nemen. Deze
persoon betaalt dan € 12,50. Mocht uw introducé besluiten lid te worden dan ontvangt hij/zij
€ 5,00 korting op de contributie voor 2019.
U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren tot en met zaterdag 1 december
bij Ko Vernooij, Rogge-oord 8 of via zijn e-mail adres: kovernooij@gmail.com.
U kunt het onderstaande strookje ook inleveren bij een van de andere bestuursleden.
Met vriendelijke groet, het bestuur.
Hierlangs afknippen:
De heer/mevrouw: ……………………………………………………..komt met 1/2 personen
Naam introducé: ……………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………….Dieetwensen…………………………
Maximaal aantal deelnemers: 160. Meldt u zich dus tijdig aan!
www.kbohouten.nl
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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 en 11.00 uur
bellen naar het speciale telefoonnummer: 06-10577815 of kijk eens op de website:
info@plusbushouten.nl.
Ledenwerfactie
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.
Als u ons daarbij helpt, ontvangt diegene die een nieuw lid aanbrengt € 5,00 korting op
zijn/haar contributie voor 2019.
Senioren Vraagbaak. Wij zijn er voor onze leden!
Senioren Vraagbaak is een dienstverlening van de KBO waarvan je als lid gebruik 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? Wij helpen u graag!
Marianne de Reuver en Marja Hoonhoud.

Bel gerust naar 06-22023889 of mail naar vraagbaak.houten@gmail.com

Koffie ochtend 6 en 20 november, 4 en 18 december
van 10.00 - 12.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum
De Meerkoet, Meerkoetweide 39, 3993 EB, in Houten.
Gezellig om elkaar hier te ontmoeten!
Senioren Vraagbaak (Marianne of Marja) is hierbij aanwezig.

www.kbohouten.nl
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