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Afdelingsnieuws nummer 3-2020

Beste leden.
Momenteel maken wij met elkaar een bijzondere periode door die velen van ons nog
niet eerder hebben meegemaakt. De wereld staat op zijn kop vanwege de uitbraak
van het coronavirus. U zult de ontwikkelingen zeker op de voet volgen. Door alle
aanvullende maatregelen van zondag 15 maart jl. zijn wij genoodzaakt de
1e Algemene Ledenvergadering van 30 maart af te gelasten. De punten die genoemd
zijn zullen nu in de vergadering van 26 oktober worden behandeld.
We weten niet welke acties er in de komende periode zullen volgen teneinde de
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar wij hebben nu reeds besloten
de 1e dagtocht naar Delft en Gouda van 24 april ook niet door te laten gaan.
Diegenen die reeds de reissom hebben betaald krijgen dit bedrag teruggestort op
hun rekening.
Het lijkt duidelijk dat wij in ons land nog maanden lang de gevolgen van het virus en
de daarmee verband houdende maatregelen zullen ondervinden, in het volgende
afdelingsnieuws komen wij met mededelingen over de volgende evenementen.
Wij wensen u allemaal sterkte toe in de komende tijd. Wij hopen dat u en uw
dierbaren deze periode goed doorkomen en dat we elkaar over enige tijd in goede
gezondheid tijdens een volgend evenement weer kunnen ontmoeten..
Komende activiteiten.
30 maart
: 1e Algemene Ledenvergadering gaat niet door
24 april
: Dagtocht 1: naar Delft/Gouda gaat niet door
24 mei
: Passiespelen Tegelen: (Opgeven kan alleen nog voor de reservelijst
8 t/m 12 juni : 5-Daagse reis: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni naar Lochem
5 september : Activiteitenmarkt op ’t Rond
11 september: Dagtocht 2: naar Hattem en Giethoorn
28 september: Dagtocht 3: naar Van der Klooster Mode
26 oktober : 1e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
14 december : Decemberbijeenkomst in De Engel
“Binnenkort is het 1 april
Grapjes maken voor iedereen die wil
Maart is voorbij
De zomer komt steeds dichterbij
De klok ging vooruit
De vogeltjes zongen luid
De lente begon
En er waren vele uren zon
De bloemen kleuren
De zoete geuren
Vrolijkheid
Blijheid
Fijn april voor jullie allemaal
En geniet maar van elke zonnestraal”
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De Senioren Vraagbaak is er voor U!
Bij de december bijeenkomst hebben we Marianne de Reuver bedankt voor haar
jarenlange inzet als ouderen adviseur bij de Senioren Vraagbaak, een
dienstverlening van de KBO Houten. Er is een vervanger voor haar gevonden. Dit is
Bets van der Riet (75). Zij is in oktober 2019 in Houten komen wonen en heeft direct
haar lidmaatschap van de KBO IJsselstein overgeheveld naar de KBO Houten. Vele
jaren heeft zij in IJsselstein ouderen informatie en advies gegeven met hun
hulpvraag, veel mensen geholpen met WMO aanvragen en overige problemen waar
ze tegenaan liepen. Zij wil haar kwaliteit in het ouderen advieswerk graag voortzetten
in haar nieuwe woonomgeving. Bets van der Riet en Marja Hoonhoud zijn de
Senioren Vraagbaak vrijwilligers voor u. Wij helpen u bij allerlei vragen op het gebied
van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, eenzaamheid.. Zit u met een vraag bv:
•
•
•
•
•
•
•

Kan ik hier blijven wonen?
Hoe kom ik in aanmerking voor woningaanpassing?
Heb ik recht op een U-pas of een WMO vervoerspas waarmee ik 50% korting
kan reizen met Vervoer Houten?
Ik zit veel alleen thuis. Welke activiteiten zijn er voor mij in Houten?
Ik ben het overzicht kwijt van mijn administratie. Wie kan mij helpen?
Mijn mantelzorgtaken zijn zwaar. Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
Wanneer heb ik recht op voordelig reizen met de regiotaxipas?

Voor informatie over deze en vele andere vragen kunt u terecht bij ons. Wij helpen u
met het zoeken naar de juiste oplossingen voor uw persoonlijke situatie. U neemt zelf
de beslissingen. Wij werken onafhankelijk en zijn verplicht uw privacy te beschermen.
Marja en Bets helpen u graag! Bel gerust naar 06-22023889 of mail naar
vraagbaak.houten@gmail.com

Wist u dat u op www.kbohouten.nl alle nieuws nog eens rustig kunt nalezen?
B.v. alle informatie over de reizen + de verslagen van reeds gemaakte reizen.
Bij ledenservice vindt u informatie over b.v. hulp bij belastingaangifte en toeslagen
en de namen met telefoonnummers van het bestuur mocht u iets te vragen of te
melden hebben, bij voorbeeld: welk onderwerp wilt u graag in de tweede Algemene
Ledenvergadering aan de orde gesteld zien?
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