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Beste leden.
Nieuws van de reiscommissie.
Dagtocht 1 op vrijdag 19 april 2019 naar Drenthe.
Ons eerste doel was het "Museum van Valse Kunst " in het es dorp Vledder.
Uiteraard begonnen we met koffie en gebak. Daarna werden we opgedeeld in 3 groepen en
maakten we onder begeleiding van enthousiaste gidsen een tocht langs de valse kunst.
Alle trucs van de vervalsers kwamen aan bod en ook verhalen over de meestervervalsers:
Han van Meegen en Geert Jan Jansen.
Wat is het verschil tussen een vervalsing en een kopie? Hoe word je voor de gek gehouden?
Hoe zorg je ervoor dat je niet voor de gek gehouden wordt?
In het museum was ook een collectie moderne glaskunst en een serie Drentse schilderijen die
aan het eind van het bezoek konden worden bewonderd.
Aansluitend op naar Meppel voor een uitgebreide koffietafel in buffetvorm.
In de middag maakten we een mooie rondrit door het prachtige Drentse landschap en dorpen,
dit alles onder leiding van een zeer deskundige gids. De rondrit eindigde weer in het
restaurant in Meppel voor nog een consumptie.
Vervolgens werd koers gezet naar de Harskamp voor het afsluitende 3-gangendiner.
Rond kwart voor negen 's avonds waren we terug in Houten en konden we terugkijken op een
geslaagde dag, mede door het schitterende weer.
We kijken alweer uit naar onze 5-daagse trip naar Stadtkyll in de Eifel van 11 t/m 15 juni.
Aanmeldingen zijn nog welkom. U komt eerst op de reservelijst maar de ervaring leert dat er
altijd mensen zijn die helaas moeten afzeggen net voor het vertrek en dan kan het zijn dat er
voor u toch een plaats beschikbaar komt.
Inlichtingen over het programma en eventueel opgeven kan bij Ko Vernooij:
tel. 06-23983674 of via de e-mail: kovernooij@casema.nl.
1e Algemene Ledenvergadering.
Deze werd op 1 april jl. gehouden en er waren ca. 50 leden aanwezig. Een van de
agendapunten was de bestuursverkiezing. De afdeling is in de gelukkige omstandigheid een
voltallig bestuur te hebben.
Op het gebied van zorgvragen is er de Senioren Vraagbaak met 2 ouderenadviseurs, wat
betreft de financiën is er de Belastingservice.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: C.P. (Cees) Stal
Secretaris: Mevr. J.M.H.M. (Anneke) Verweij-Kuiper
Penningmeester: Mevr. P.W. (Nel) Steenman-Vernooij
Lid: J.G. (Ko) Vernooij (tevens ledenadministrateur en reiscoördinator)

1/2
www.kbohouten.nl

KBO

HOUTEN / BUNNIK

Na de pauze werd deze middag voortgezet met een presentatie van de voorzitter, de heer Cees
Stal over wonen. Houten gaat weer groeien, genoeg gewenste woonruimte voor ouderen?
Wonen in Houten voor senioren
Houten is in twee grote stappen (Vinex 1 en 2) heel snel gegroeid van 6.000 naar 50.000
inwoners. De aandacht lag in beide stappen vooral op (jonge) gezinnen en dat zien we terug in
de woningvoorraad: bijna allemaal eengezinswoningen.
Dat was in het licht van die tijd waarschijnlijk een goede beslissing, die in ieder geval een
stad heeft opgeleverd met een unieke structuur, ook wel het Houtens DNA genoemd.
Nu blijkt dat er echter te weinig aandacht is geweest voor de demografische ontwikkeling van
Houten voor senioren. Binnen niet al te lange tijd zal het percentage ouderen 15% van de
bevolking vormen, snel oplopend naar > 20%! Met name in de wijken die gebouwd werden in
Vinex 1 en Vinex 2 is dit het geval (Houten Noord).
Het is nu heel duidelijk dat de gemeente niet of te weinig heeft geanticipeerd op deze
ontwikkeling. Kijken we naar de mogelijkheden voor senioren om een aan gezondheid en
levenspatroon aangepaste woning te vinden dan moeten we constateren dat er domweg geen
passende alternatieven zijn!! Men is verplicht om (te) lang in hun huidige woning te blijven
wonen; en dat wordt “verkocht” met de kreet dat senioren dolgraag tot het laatst thuis willen
blijven wonen.
Er ontstaat een grote leemte tussen het (gedwongen) thuis blijven wonen en opname in
een verpleeghuis.
De logische schakel: wonen in een passende woning met flexibele zorg, ontbreekt!!
Dit moet op korte termijn worden aangepakt en in de komende nieuwe grote bouwtaak.
** Kijken we naar gemeenten die al langer met een bevolkingsopbouw te maken hebben,
zoals die in Houten gaat ontstaan, dan zien we dat daar eenvoudig een gepaste woning valt te
kopen en/of huren; de grote leemte is daar niet of veel minder aanwezig. Het kan dus wel!!
Bericht van de Rabobank Rijn en Heuvelrug. Wonen zonder zorgen, ook in de toekomst.
Als u een dagje ouder wordt komen er veel financiële vraagstukken op u af.
Hoe zit het met uw (deels) aflossingsvrije hypotheek die afloopt? Maar ook het verduurzamen
of aanpassen van uw woning om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen kan een vraag
zijn die u bezig houdt.
Op 20 mei organiseert de Rabobank een bijeenkomst voor belangstellenden in De Roskam,
Plein, Houten van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aanmelden kan via tel.nr. 030-224 66 66.
Zomerschool. Ook dit jaar zal er weer een programmaboekje door onze trouwe bezorgers bij u
worden bezorgd. De ervaring leert dat u zich op tijd dient in te schrijven omdat de
belangstelling groot is.
Komende activiteiten.
5-Daagse reis: dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni naar Duitsland
Dagreis 2: vrijdag 13 september naar Tiengemeten.
Maandag 21 oktober: 2e Algemene Ledenvergadering.
Decemberbijeenkomst: maandag 9 december.
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