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Nieuws van de reiscommissie.
De beide dagtochten naar Overijssel zijn inmiddels achter de rug en een verslag hiervan kunt
u binnenkort op de website lezen en wordt in Afdelingsnieuws 4 bijgevoegd.
5-daagse reis naar Oberfell aan de Moezel, Duitsland. De organisatoren richten zich nu op
deze reis die gemaakt wordt van dinsdag 13 juni tot en met zaterdag 17 juni aanstaande.
Iedere dag is er een activiteit gepland en de kosten van deze reis bedragen EURO 390,00
per persoon, dit is inclusief EURO 20,00 per persoon inschrijfgeld. Inschrijfgeld bij
inschrijving te voldoen. Voor deze reis zijn op dit moment nog 2 2-persoonskamers
beschikbaar.
De 2e dagtocht wordt gehouden op vrijdag 15 september. Het aantal aanmeldingen is ruim
voldoende, hetgeen betekent dat een aantal mensen op de reservelijst staat.
De reiscommissie heeft de mogelijkheid om bij voldoende inschrijvingen deze dagtocht nog 1
keer te organiseren en wel op dinsdag 19 september. De reis gaat langs Vlaardingen,
Maasdijk en het Westland naar de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg in Hoek van
Holland. De kosten van deze reis bedragen EURO 60,00 per persoon.
Wilt u zich hiervoor opgeven of zijn er vragen, neemt u dan contact op met:
Ko Vernooij,
tel.nr: 030-6371209 of 06-23983674 of:
Gerard van Dijk, tel.nr: 030-6011630 of 06-33720728
Op maandag 27 maart werd de 1e Algemene Ledenvergadering gehouden in zalencentrum
De Roskam. De presentielijst werd getekend door 51 personen. De agendapunten werden
vervolgens afgewerkt. Niet onvermeld mag blijven dat de cijfers van de financiële overzichten
met de begrotingen ruim 15 jaar door de penningmeester worden verzorgd. De cijfers van
afgelopen jaar werden goedgekeurd.
Aftredend en herkiesbaar waren de voorzitter Johan de Kruijf en lid Cees Stal. Dit werd door
de vergadering goedgekeurd. Er werden geen tegenkandidaten ingediend.
Jaarverslag 2016 van de Samenwerkende Bonden Ouderen Houten. Cees Stal is namens
de KBO vertegenwoordigd en vertelt over onderwerpen die het afgelopen jaar hebben
gespeeld en blijvend aandacht vragen. Het jaarverslag kunt u opvragen bij de secretaris,
tel. nr. 030-6372035 maar staat ook op de website www.kbohouten.nl
Na de vergadering is het woord aan de heer Frans Lueb, fietsdocent, die vertelt over de
verkeersveiligheidsaspecten die van belang zijn bij het ouder worden. Als afsluiting was er
een vraag- en antwoordspel en vragen en/of opmerkingen werden door dhr. Lueb
beantwoord.
De 2e Algemene Ledenvergadering wordt in het najaar gehouden maar een definitieve datum
is nog niet bekend omdat het bestuur op zoek is naar een geschikte en betaalbare ruimte.
Belangrijke data.
5-Daagse reis dinsdag 13 juni tot en met zaterdag 17 juni
2e Dagtocht vrijdag 15 september
Decemberbijeenkomst maandag 11 december in restaurant De Engel
KBO-dag op 21 mei. Het is de eerste keer dat er in Nederland een grote tentoonstelling
wordt gehouden waarbij het complete levensverhaal van Maria aan bod komt. Deze
tentoonstelling kunt u tot 20 augustus bekijken in Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Op zondag 21 mei is er een speciale KBO-dag, waarover u in deze Nestor meer kunt lezen.
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