HOUTEN / BUNNIK

KBO

Afdelingsnieuws nummer 7-2019

Aan de dames en heren leden van de K.B.O.-afdeling Houten/Bunnik
Maandag 9 december bent u van harte welkom op de jaarlijkse “decemberbijeenkomst”.
Plaats: restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten (tel.nr 030-6371554)
Als bijdrage in de kosten rekenen wij € 5,00 per persoon, bij binnenkomst te voldoen.
Evenals voorgaande jaren is het mogelijk een introducé mee te nemen. Deze persoon
betaalt dan € 10,00. Mocht uw introducé besluiten lid te worden dan ontvangt hij/zij € 5,00
korting op de contributie voor 2020.
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:
Presentatie: “Lopen op hout” door de heer Frans Meek van het Klompenmuseum in Eelde.
Hij laat u kennis maken met klompen in allerlei variaties van over de hele wereld, visueel
gemaakt met meer dan 95 dia’s. Voor veel mensen is de klomp uiteraard een bekend begrip;
de presentatie wordt nu dan ook vaak als een stukje nostalgie ervaren, omdat men er zelf op
heeft gelopen. In de pauze kunt u desgewenst een boek over klompen of een souvenir
aanschaffen.
11.00-11.30 uur: Pauze. U krijgt een drankje aangeboden en de groep bezorgers die soms
in weer en wind het Magazine met het Afdelingsnieuws op uw adres bezorgen wordt
door Ko Vernooij in het zonnetje gezet. Ook de dames Senioren Vraagbaak ontvangen een
attentie voor hun inzet in het afgelopen jaar.
11.30-12.15 uur: Vervolg van de geschiedenis over de klomp.
12.30-13.30 uur: Stamppottenbuffet met als afsluiting een lekker toetje.
Tijdens de maaltijd verzorgt het kerstkoor “Mizzelto” een muzikale presentatie.
±14.00 uur: Einde van de bijeenkomst.
U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren tot en met zondag 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: 150.
Meldt u zich dus tijdig aan!
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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 € 7,00 korting
op zijn/haar contributie voor 2020.
Komende activiteiten
9 december 2019: Decemberbijeenkomst in De Engel, aanvang 10.00 uur
24 april 2020: 1e Dagtocht
24 mei 2020: Passiespelen in Tegelen
8 t/m 12 juni 2020: Vijfdaagse reis naar Lochem
11 september 2020”: 2e Dagtocht
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