KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 5-2017

Nieuwe naam. Met enige weemoed nemen we afscheid van het vertrouwde blad met de naam Nestor.
Na de komende vakantieperiode krijgt u in augustus het magazine van de KBO-PCOB met de nieuwe
naam WijSr in de bus.
Gezamenlijk meldpunt.
Individuele acties hebben meer effect als deze worden gebundeld.
Er is afgesproken om een meldpunt in te stellen voor een tweetal zaken:
• Onderhoud hulpmiddelen
• Procedures WMO aanvragen
Het komt ons ter ore, dat, indien men bijvoorbeeld een probleem heeft met reparatie van een
scootmobiel, niet adequaat wordt gereageerd. Indien het u overkomt, meldt het dan bij onderstaand
meldpunt.
Ook schijnt de WMO aanvraag niet altijd vlekkeloos te verlopen of zijn er lange wachttijden.
Ook dat kunt u melden.
Wat u moet doorgeven is:
• Uw gegevens (wij anonimiseren het)
• Gebeurtenis
• Waar en wanneer het heeft plaatsgevonden
Zendt een en ander aan meldpunt donker0@xs4all.nl of bel 06-52729426.
Bankpas. De zomerperiode is een tijd waarin velen van u er op uit trekken, een dagtocht of een
meerdaagse reis maken. Misschien heeft u zich ingeschreven voor een van de vele activiteiten van de
Zomerschool. Ongetwijfeld neemt u dan uw betaalpas mee. Mocht u uw betaalpas kwijt raken dan
hebben wij voor u enkele tips hoe te handelen. Op de eerste plaats: meldt verlies of diefstal
onmiddellijk en laat uw betaalpas blokkeren!
Dit kunt u doen bij de volgende meldnummers:
ABN AMRO
: 0900-0024
ING bank
: 020-2288800
Rabobank
: 088-7226767
Andere banken
: 0800-0313
Kennis vergroten. Heeft u een computer en vindt u het leuk om eens te kijken hoe het gesteld is met de
kennis die u in de loop van de jaren heeft opgedaan, bijvoorbeeld van de Nederlandse taal, van de
Engelse taal of misschien wel van rekenen, dan is dit wellicht een leuke tip: meldt u aan voor de
website www.beterspellen.nl
Komende activiteiten.
• 50PlusBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs bestaat 25 jaar en wordt gehouden van 19
t/m 23 september. Open van 10.00 tot 17.00 uur.
• 2e Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 30 oktober,
’s middags in de Ontmoetingsruimte in de Samen op Weg Kerk aan het Rond in Houten.
De uitnodiging ontvangt u bij het volgende Afdelingsnieuws.
• Op zondag 2 juli wordt er een H. Mis gelezen in de parochiekerk van Houten voor de leden en
overleden leden van onze afdeling.
• Reiscommissie. Op vrijdag 15 en dinsdag 19 september bezoek aan de Maeslantkering en het
Westland. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en voor informatie kunt u contact opnemen met
Ko Vernooij, tel. nr. 06-23983674
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Verslag van de reiscommissie KBO Houten-Bunnik
5-Daagse reis naar Oberfell aan de Moezel
13 t/m 17 juni 2017
Dinsdagochtend 13 juni vertrokken we weer met heel veel zin voor onze jaarlijkse 5-daagse
reis, ditmaal naar Oberfell aan de Moezel, en wel naar hotel "zur Krone". Een paar jaar
geleden verbleven we al eens in het zusterhotel "Schloßhotel Sophia" en dat was toen erg
goed bevallen. Onderweg een stop in Thorn voor de koffie met gebak. Er volgde een film
over de geschiedenis van Thorn (het witte stadje) en een bezoek aan het prachtige kerkje. Het
bezoek aan Thorn werd afgesloten met een lunch. Rond half vijf arriveerden we bij ons hotel
waar we hartelijk ontvangen werden door hoteleigenaar Daan. Nadat iedereen zich
geïnstalleerd had in de toegewezen kamer volgde het diner. Aansluitend volgde er nog een
korte wandeling door het dorpje waarover enkele bijzonderheden werden verteld.
Woensdag stond als eerste een bezoek aan Koblenz op het programma waar we met de
kabelbaan omhoog gingen voor een spectaculair uitzicht over de Rijn en de Moezel (de
Deutsche Eck). Vanaf boven had men een mooie kijk op Koblenz en kon men heerlijk
wandelen in de zon. De lunch was in ons hotel en 's middags was de hangbrug bij Geierlay,
360 meter lang en 100 meter boven het dal, ons doel. Degenen die goed ter been waren
maakten een mooie wandeling van 2½ km. met schitterend weer. De rest van de groep had het
makkelijker. Voor hen stond er terrasbezoek in Cochem op het programma. Na terugkomst
liet ieder zich het diner goed smaken. 's Avonds werd deze geslaagde dag vrolijk afgesloten
met een wijnproeverij in de kelder van het hotel.
Donderdag op tijd in de bus voor een bezoek aan Trier. De koffie met koek stond al klaar in
ons restaurant aan de voet van de ""Porta Nigra". Daarna volgde een rondrit door de stad en
omgeving onder leiding van een gids voor alle bijzonderheden. Vanaf 1 uur was er
gelegenheid voor een vrij bezoek, maar aangezien het de heetste dag van de week was kwam
het merendeel niet verder dan het terras en mede ook omdat op Sacramentsdag alle winkels
gesloten waren. Na het diner in het hotel was er gelegenheid om te genieten en een dansje te
maken tijdens de door het hotel georganiseerde muziekavond.
Vrijdag bestond het programma uit een relaxte boottocht van 2½ uur naar Cochem en terug.
In de avond was er een bingo, onder leiding van onze vaste chauffeur Harm, waarbij er vele
prijzen waren te verdienen.
En toen was het alweer zaterdag. Tijd voor de terugreis die werd onderbroken voor een
bezoek aan "Orientalis", voorheen het Bijbels Openluchtmuseum. Daar stond een Romeinse
lunch klaar stond voor iedereen. Op het eind volgde nog een toertje met gids die geïnspireerd
vertelde over de dingen die te zien waren. Na een korte stop bij het kerkje volgde het
afscheidsdiner in Millingen en vervolgens de thuisreis. Om 8 uur 's avonds waren we weer
terug in Houten en konden we terugkijken op een geslaagde reis mede door het mooie weer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens deze reis is een van de deelnemers waarschijnlijk een damesarmbandje verloren. Bent
u degene die een sieraad mist neemt u dan contact op met Ko Vernooij, tel. nr. 06-23983674
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