HOUTEN / BUNNIK

KBO

Afdelingsnieuws nummer 6-2019
Uitnodiging voor de 2e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: maandag 28 oktober 2019
: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten
Aan de achterzijde van deze locatie is er beperkte gelegenheid tot parkeren.

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee. Bij binnenkomst liggen het verslag van de
2e Algemene Ledenvergadering en de begroting voor 2020 voor u klaar.
Wilt u deze stukken eerder ontvangen neemt u dan contact op met de secretaris,
telefoonnummer 030-6372035.
Agenda
01. Opening door de voorzitter, de heer Cees Stal
02. Mededelingen
03. Ter goedkeuring het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering van 1 april 2019
04. Vaststellen begroting voor 2020 en stemming over voorgestelde contributieverhoging.
05. Rondvraag
06. Pauze
07. Vertrouwen in eigen zorgverzekeraar
Na de pauze geven wij graag het woord en de microfoon aan de heer Marcel Woudman,
Werkzaam bij Zilveren Kruis Achmea. Veel leden hebben hier een zorgverzekering
afgesloten en misschien heeft u zich ook wel eens afgevraagd:
* wat kan een zorgverzekering nog meer voor mij betekenen?
* op welke manier gaan zij om met mijn gegevens
* hoe kunt u zelf controleren of declaraties goed verwerkt worden.
Zo zullen er ongetwijfeld nog meer vragen zijn.
Deze middag hoopt dhr. Woudman u hierop een antwoord te kunnen geven.
Heeft u andere vragen dan kunt u deze ook stellen.
07. Sluiting.
Graag tot maandagmiddag 28 oktober.
***************************************************************************
Contributieverhoging
Wij hebben al enkele jaren de contributie niet verhoogd terwijl de afdracht aan de
Unie/provincie wel ieder jaar iets verhoogd is. Daarom zijn wij genoodzaakt de contributie
voor 2020 te verhogen. Voorgesteld wordt voor alleenstaanden de contributie te verhogen
naar € 24,00 en bij echtparen/samenwonenden betaalt het 1e lid € 24,00 en het 2e lid € 22,00.
Actie voor nieuwe leden
Leden die dit jaar nog een nieuw lid aanbrengen ontvangen voor 2020 een korting op zijn/haar
contributie van € 7,00. Het nieuwe lid gaat pas in 2020 contributie betalen.
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Oproep voor bezorging Magazine
Omdat een van onze vaste bezorgers heeft aangegeven te willen stoppen met de bezorging
zoeken wij een nieuwe bezorger voor de wijk: Het Rond/De Weide.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ko Vernooij, tel. nr.: 030-6371209.
H. Missen
Werkhoven
Odijk
Houten
Bunnik

zondag 29 september om 09:30 uur
zondag 6 oktober om 11:00 uur
zondag 3 november om 11.00 uur
zondag 24 november om 09:30 uur

Komende activiteiten
Maandag 28 oktober : 2e Algemene Ledenvergadering (i.p.v. 21 oktober)
Maandag 9 december: decemberbijeenkomst in De Engel
Andere activiteiten
Wij hebben het verzoek gekregen om de volgende activiteiten onder uw aandacht te brengen:
* Geheugenkoor
Vanaf 5 november op iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom in
Cultureel Centrum Schoneveld. De nadruk van de ochtend ligt op de ontmoeting, verbinding
en gezellig zingen. Het geheugenkoor is bedoeld voor mensen met een geheugenprobleem.
Vaak is dat dementie. Mensen met dementie kunnen heel goed oud liedjes onthouden. Dat
deel van het geheugen blijft nog lang onaangetast. Met het Geheugenkoor worden er oude,
bekende liedjes gezongen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die ervaring hebben met de
doelgroep. Als lid van het Geheugenkoor neem je een eigen zangmaatje mee., b.v. een
familielid, mantelzorger of vrijwilliger. Plezier staat voorop! De eerste maand is gratis.
* Project De Vlinder
Een danstheatervoorstelling door ouderen. De Vlinder was in eerste instantie gericht op
senioren in Houten Centrum maar er is nu ook ruimte voor mensen uit andere delen van
Houten. De startdatum is 1 oktober en loopt tot mei 2020. Er is dus nog gelegenheid om aan
te melden! U kunt zich nog aanmelden via vanHouten&co, tel.nr. 030-7001500.
Digi-inloop in Houten
Heeft u vragen over uw computer, tablet, laptop of smartphone dan kunt u hiervoor terecht
- Locatie Huis van Houten. Onderdoor 160.(bibliotheek).
Datum/tijd. Op de vrijdagen 11 okt, 8 nov, 2 dec 2019 van 10.00 tot 12.00 uur.
- Locatie :Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, in de ontmoetingsruimte.
Datum/tijd. Op de donderdagen 24 okt, 21 nov, 19 dec van 13.30 tot 15.00 uur.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het fijn als u uw eigen telefoon/laptop/tablet
meeneemt.
De bibliotheek Houten organiseert ook een digi-inloop. Deze is iedere maandagavond van
19.00-20.30 uur en eens in de 2 weken op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur (in de even
weken).
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Nieuws uit Bunnik en Odijk. (herinnering). Ook leden uit Houten zijn welkom.
Workshop “weerbaar tegen babbeltrucs”
Bij een babbeltruc gebruikt een crimineel een leugen om de woning binnen te komen, met het
doel een diefstal te plegen of u geld afhandig te maken. De criminelen gaan verscholen achter
een façade van lieve studente in nood, knappe heer die nieuwe buurman zegt te zijn, de
vriendelijke dame van de zorginstelling of aardige pakjesbezorger of klusjesman.
Het Centrum voor elkaar van de gemeente Bunnik organiseert daarom in samenwerking met
het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid en de wijkagent Ruud de Bruin een
interactieve workshop voor senioren “weerbaar tegen babbeltrucs”.
Deze workshop zal u d.m.v. voorbeelden, filmpjes, rollenspel helpen uw weerbaarheid te
vergroten tegen babbeltrucs.
Donderdag 10 oktober. Locatie Bibliotheek Bunnik Camminghalaan 27
Inloop vanaf 13.30 uur. Workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden gewenst via: l.vandenheuvel@bunnik.nl
Eveneens op 10 oktober om 10.00 uur is er een bijeenkomst met betrekking tot veiligheid in
en om de woning gepland in het dorpshuis in Odijk.
Presentatie door Frans Brinkman in samenwerking met wijkagent Ruud de Bruin.
Dagtocht naar Tiengemeten op vrijdag 13 september.
Het was wel vrijdag de dertiende maar toch vertrokken we 's morgens met 70 personen
richting Zuid-Holland. Bij vertrek miezerde het nog iets, maar in de loop van de ochtend werd
het prachtig weer. Ons doel was deze keer het eiland Tiengemeten van Natuurmonumenten,
onder Rotterdam. We waren mooi op tijd voor de pont in Nieuwendijk en na de overtocht
naar het eiland werden we in 2 groepen verdeeld. Uiteraard werd er eerst begonnen met
koffie met een heerlijke plak cake”: “Tientje” genaamd.
Vervolgens kreeg de ene groep een rondrit over het eiland aan boord van een huifkar, waarbij
een enthousiaste gids allerlei bijzonderheden over het eiland vertelde en liet zien.
De andere groep werd in tweeën verdeeld. De ene groep kreeg een rondleiding door het "Rien
Poortvlietmuseum”. Het thema hier was: "de 4 seizoenen". Een betrokken gids kon aan de
hand van de schitterende schilderijen indrukwekkende details en bijzonderheden uitleggen.
Op de zolderverdieping was de Kabouter tentoonstelling te bewonderen. Heel interessant
allemaal.
De andere groep kreeg van diverse vrijwilligers uitleg in het landbouwmuseum over allerlei
oude, antieke machines en werktuigen. Hier was het hoofdthema: "de bietenteelt".
Rond 13.00 uur was het hoog tijd voor de broodmaaltijd. Na deze lunch werden de groepen
gewisseld. De museumgroepen gingen de huifkartocht maken en die 's morgens met de
huifkar mee geweest waren gingen nu naar de musea.
Uiteindelijk stond iedereen om 16.00 uur weer klaar om de overtocht met de pont naar de bus
te maken. Deze interessante dag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een diner.
Ditmaal in Lexmond.
Rond 20.30 waren we weer terug in Houten en konden we terugkijken op een geslaagde dag,
mede dankzij het weer en ondanks dat het vrijdag de dertiende was.
Rijbewijskeuringsarts nu ook in Houten
Zie de flyer op onze website www.kbohouten.nl op de pagina Ledenservice.
Bel voor een afspraak 036 7200 911, zie meer informatie op www.rijbewijskeuringsarts.nl.
De kosten bedragen € 50,00; KBO leden krijgen hierop € 10,00 korting.
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