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Afdelingsnieuws nummer 4-2019

Beste leden,
Doorgaans vindt u bij het Magazine een Afdelingsnieuws. Echter niet altijd zit er een
exemplaar bij, omdat wij niet voldoende informatie hebben op dat moment.
Maar deze keer hebben wij u weer het en ander te melden, b.v. over de zomerschool.
De trouwe bezorgers hebben er ook deze keer weer voor gezorgd dat het programmaboekje
2019 met het Magazine tijdig bij u is bezorgd, zodat u snel kon boeken om teleurstelling te
voorkomen.
Senioren Vraagbaak.
Ook deze zomer zijn zij er weer voor u. Voor vragen kunt u altijd bellen met het
speciale telefoonnummer: 06-22023889. U krijgt of een vraagbaak medewerker aan de lijn of
een bestuurslid, die samen met u naar een oplossing kan zoeken. De medewerkers werken
onafhankelijk en zijn verplicht uw privacy te beschermen.
Het bestuur vindt het een gemis dat aan het eind van dit jaar een medewerker stopt. Daarom
deze oproep: kent u iemand of weet u iemand die hiervoor belangstelling zou hebben en
hiervoor opgeleid wil worden, dan vragen wij u om voor verdere informatie contact op te
namen met de secretaris, tel. nr. 030-6372035.
Om te glimlachten.
In nieuwsberichten van een andere afdeling kwamen we het volgende bericht tegen.
Met het oog op de komende zomer/vakantieperiode willen wij u dit niet onthouden.
Automatisch antwoordapparaat van Opa en Oma
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar, maar u kunt een bericht achterlaten door
gebruik te maken van een van de volgende toetsen:
Bent u een van onze kinderen? Toets 1
Als we op de kleinkinderen moeten passen: Toets 2
Als jullie de auto dringend nodig hebben: Toets 3
Als we moeten wassen en strijken: Toets 4
ls we bij jullie moeten oppassen: Toets 5
Als wij de kleinkinderen van school moeten halen: Toets 6
Als wij boodschappen moeten doen: Toets 7
Als jullie mee willen komen eten: Toets 8
Als opa een klusje moet doen: Toets 9
Als u een van onze vrienden bent: Toets 10
en spreek uw boodschap in na de pieptoon.
We bellen je terug zodra we daar tijd voor hebben en in de gelegenheid zijn.
Komende activiteiten.
Activiteitenmarkt: zaterdag 7 september op Het Rond
2e Dagtocht: vrijdag 13 september naar Tiengemeten
2e Algemene Ledenvergadering: maandag 21 oktober in de Opstandingskerk
Decemberbijeenkomst: maandag 9 december in De Engel
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Ledenverloop.
In het eerste halfjaar hebben wij 53 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Helaas zijn er 15 leden overleden.
Door verhuizing en/of andere omstandigheden zijn er 18 leden uitgeschreven.
Op dit moment staat het ledenaantal op 813, aan het begin van het jaar was de stand 793.
Wij blijven natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe leden. Mocht u iemand kennen die over onze
ouderenbond informatie zou willen, neemt u dan contact op met onze ledenadministrateur, Ko
Vernooij, telefoonnumer: 06-32983674, e-mailadres: kovernooij@gmail.com
De Reiscommissie.
5-Daagse naar Stadtkyll, Duitsland
Dinsdagochtend 11 juni 2019 vertrokken we met 58 mensen vanuit 3 locaties. Het eerste doel
was “De Paddestoelerij" in Grubbenvorst. We werden hartelijk ontvangen met koffie,
vergezeld met een champignonbonbon. Vervolgens kregen we uitgebreide uitleg over de
champignonteelt van zaadje tot eindpunt in de winkel. Dit bezoek sloten we af met een
heerlijke lunch. Daarna was het tijd om richting hotel te gaan waar we via een toeristische
route rond 16.30 uur aankwamen. De koffie stond al klaar. Na het diner volgde nog een leuke
wandeling door Stadtkyll, waarbij allerlei details over de omgeving werden verteld
Woensdagochtend na het ontbijt zijn we met zijn allen eerst naar de markt in Daun geweest.
Helaas viel dit door de regen een beetje in het water. Dit werd ruimschoots goed gemaakt
door het bezoek daarna aan de schitterende Erlöserkirche in Gerolstein. Een Duitstalige gids
(alles vertaald door onze Hanny Verbeek) vertelde ons alles over deze door keizer Wilhelm 2
gebouwde kerk.
De middag werd besloten met een kopje koffie in een restaurant begeleid door de muziek van
een prachtig waterorgel. Daarna via een bijzonder toeristische route door prachtige natuur
weer terug naar het hotel. De dag werd besloten met een quiz met o.a. vragen over de
wandeling van de avond ervoor.
Donderdag is opgevuld met een bezoek aan het "Wildpark Daun", waar we tijdens een rondrit
van 8 km met verschillende stops allerlei uiterst tamme "wilde" dieren konden bewonderen.
Aan het einde genoten van een heel mooie roofvogelshow. 's Avonds gingen er nog beentjes
van de vloer tijdens de muziekavond.
Vrijdag was het eerste doel het schitterende stadje Bad Münstereifel, waar menig winkeltje
bezocht werd en veel kopjes koffie genuttigd werden op zonnige terrasjes. Helaas, mevr.
Sturkenboom is daar gestruikeld en is voor de zekerheid, onder begeleiding van mevr.Gerits,
naar het ziekenhuis gegaan. De groep zelf is verder gegaan naar Schwammenauel voor een
mooie, zeer zonnige rondvaart over de Rursee. Bij terugkomst bleken ook mevr.
Sturkenboom en mevr. Gerits al terug te zijn in het hotel. De kwetsuren vielen gelukkig mee.
De dag werd besloten met een bingo met veel prijzen. Zaterdag, de dag van de thuisreis.
Ons eerste doel was Monschau. Daar kregen we een verbazingwekkende demonstratie te zien
van twee glasblazers. Je zag schalen, uilen etc. voor je ogen ontstaan. Hierna genoten velen
van een zonnig bezoek aan het oude stadje Monschau. Daarna volgde de thuisreis met een
tussenstop in Soerendonk, waar we ons smakelijke slotdiner hadden. Rond 20.00 uur waren
we weer terug in Houten en konden we terugkijken op een mooie, gezellige
5-daagse met alleen op woensdagochtend wat regen, maar verder schitterend weer.
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