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Samenvoeging ledenbladen Nestor en Perspectief
Vanuit de wens om het gezamenlijke te versterken en het goede te behouden, heeft de
ledenraad in december een besluit genomen om te komen tot de samenvoeging van de
ledenbladen Nestor (KBO) en Perspectief (PCOB) in een nieuw magazine. Uit onderzoek
blijkt dat er breed gedragen waardering is voor dit voorstel onder de leden van beide
verenigingen. Daarom heeft de ledenraad definitief groen licht gegeven voor de ontwikkeling
van een nieuwe bladformule. Het nieuwe seniorenblad kent binnen het algemene magazine
een verenigings-specifiek KBO- en een PCOB-katern. In het KBO-katern zal ruimte worden
geboden aan de provinciale bonden. Het eerste nummer van het nieuwe magazine verschijnt
in augustus/september 2017.
Zomerschool. Het programmaboekje is op 26 mei beschikbaar voor verspreiding. Wij
vertrouwen erop dat onze vaste bezorgers dit boekje zo spoedig mogelijk willen verspreiden.
Er zijn weer tal van leuke uitstapjes die zeker gretig aftrek zullen vinden.
De ervaring leert dat u zich op tijd dient aan te melden.
Informatie van de gemeente Houten voor inwoners met een laag inkomen en hoge
ziektekosten.
Chronisch zieke en gehandicapte inwoners uit Houten met een laag inkomen (120% van de
bijstandsnorm) én een indicatie Wmo, Jeugd of Wlz voor langer dan een jaar en hoge
zorgkosten kunnen tegemoet worden gekomen in hun zorgkosten over 2016. Inwoners met
een Wet Langdurige Zorg indicatie zijn niet bij de gemeente bekend, vandaar dat wij u deze
informatie niet willen onthouden.
Vorig jaar kwamen alleen inwoners met een laag inkomen en met een indicatie Wmo, Jeugd
of Wlz in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit jaar komen ook inwoners zonder
indicatie, maar met een laag inkomen en hoge ziektekosten in aanmerking.
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zorgt voor de uitvoering van deze regeling.
Aanvraagtermijn
Inwoners die denken dat zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kunnen hun
aanvraag vanaf nu tot en met 30 juni 2017 indienen.
Nadere informatie
Op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur kunnen inwoners bellen met medewerkers van Werk
en Inkomen Lekstroom (WIL) via (030) 7022300 of mailen via info@wil-lekstroom.nl.
Wachtlijstbemiddeling
Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea? Dan is de Zorgcoach misschien iets voor u!
Lang wachten op een eerste afspraak met een specialist is geen pretje. U wilt snel en
deskundig geholpen worden aan uw klachten.
Wachtlijstbemiddeling wordt door het Zilveren Kruis Achmea altijd 100 % vergoed. Dit
betekent dat u niets hoeft te betalen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Zorgcoach: tel. nr. 071-364 02 80 op
werkdagen tussen 08.00 - 18.00 uur.
”Als je gezond bent heb je 1000 wensen, als je ziek bent heb je maar 1 wens.”
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Bericht van de reiscommissie.
Voor de 5-daagse busreis naar de Moezel in Duitsland zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Het vertrek is op dinsdag 13 juni, terugkomst op zaterdag 17 juni.
De volgende dagtocht is 15 en 18 september en gaat naar Zuid-Holland. Dan hebben we als
doel: de Maeslantkering en het Westland, waar we een rondvaart maken door de kassenstreek.
U bent allen (ook introducés) van harte uitgenodigd.
Heeft u vragen of wilt u zich voor deze reizen aanmelden neemt u dan contact op met
Ko Vernooij, tel. nr. 06-23983674.

Verslag van de dagtocht naar Overijssel op 18 en 21 april 2017
Door de vele aanmeldingen voor deze dagtocht zijn we i.p.v. 1x met een bus van 60 personen
nu 2x met een bus van 53 personen gegaan.
Deze keer was het doel van de dagtocht de provincie Overijssel.
Vanaf de twee opstapplaatsen gingen we snel op weg. De stemming zat er direct goed in.
Rond 10 uur bereikten we ons eerste doel, de waterbuffelfarm in Oldemarkt.
De familie Zeestraten had de koffie met appelgebak al klaar staan. Tijdens de koffie was er
een beeldpresentatie waarbij ons alle bijzonderheden over de waterbuffel werden getoond en
verteld. Aansluitend volgde een bezoek aan de stal waar men de buffels in het echt kon zien
en aaien.
Veel vrouwen wisten ook de bijbehorende landwinkel te vinden met veel buffel gerelateerde
artikelen.
Al met al een interessant bezoek, wel een beetje fris, omdat de presentatieruimte nog niet
helemaal klaar was.
Tijd voor de lunch in Ossenzijl. In het gezellige restaurant "de Kluft" stond een uitgebreide
koffietafel in buffetvorm klaar met voor elk wat wils.
Na de lunch was het tijd voor ons volgende reisdoel, de Weerribben.
Door het afgraven van veen om er turf van te maken is dit moerasgebied ontstaan, waar nu
de rietvelden en moerasbossen de boventoon voeren.
Eerst een bezoek aan het informatiecentrum, waar men ruim de tijd had om zich de
eigenschappen van dit schitterende natuurgebied eigen te maken d.m.v. een film en de
tentoongestelde voorwerpen. Er wordt ook veel over de rietcultuur getoond.
Aansluitend op het bezoek aan het informatiecentrum volgde de boottocht op een overdekte
rondvaartboot. De schipper gaf een duidelijke uitleg over allerlei details op een zeer
humoristische wijze. Het was echt genieten geblazen.
Uiteindelijk volgde als altijd de thuisreis. Via een toeristische route, zodat we onderweg van
talloze kleurige tulpenvelden in de polder konden genieten, bereikten we Tollebeek voor een
afsluitend 3-gangen diner in restaurant "de Goede Aanleg" .
Rond 8 uur 's avonds waren we terug in Houten en konden we terugkijken op geslaagde
dagen, mede door onze “eigen” chauffeur Harm, die alles aan elkaar praatte en onderweg
allerlei bijzonderheden wist te vertellen over de omgeving, waar we op dat moment
doorreden.
Dit verslag en foto’s van deze 2 dagen zijn eveneens op de website te bekijken.
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