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Uitnodiging 2e Algemene Ledenvergadering
Bij deze herinneren wij u aan de 2e Algemene Ledenvergadering van maandag 30 oktober om
13.30 uur in Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten.
Voor deze vergadering hebben wij Herman Steenman uitgenodigd.
Gedurende vele jaren verzamelt hij prentbriefkaarten, ansichten, foto's en overige materialen
die betrekking hebben op de geschiedenis van de gemeente Houten.
Deze middag zal hij vele prentbriefkaarten en foto's uit zijn collectie laten zien. Tevens vertelt
hij bij deze beelden hoe Houten is uitgegroeid en veranderd tot de plaats zoals wij deze nu
kennen. U zult versteld staan van de vele veranderingen die zich in de afgelopen jaren hebben
voorgedaan.
Op maandag 11 december is er weer de jaarlijkse decemberbijeenkomst. Verdere informatie
en aanmeldformulier staat in het volgende afdelingsnieuws.
Adviesraad Sociaal Domein
Eén van de werkgroepen is de werkgroep W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die
onder meer adviseert op het terrein van huishoudelijke ondersteuning, hulptrajecten,
dagbesteding en keukentafelgesprekken. De heer Henk Donker, lid van de K.B.O., is
cliëntondersteuner en als zodanig te benaderen als u een hulpvraag heeft. Hij is deskundig op
het gebied van de wet- en regelgeving van de W.M.O. Als u op enig gebied een aanvraag wilt
indienen, kunt u met hem contact opnemen.
Telefoon: 06-52729426, e-mail: donker0@xs4all.nl
Bent u een betrokken Houtenaar met hart voor medeburgers die het sociaal en materieel
moeilijk hebben dan is de Adviesraad Sociaal Domein op zoek naar u, want vrijwilligers zijn
nog steeds zeer gewenst.
Actie voor nieuwe leden
Alle leden die tot 1 januari een nieuw lid aanbrengen ontvangen voor 2018 een korting op
zijn/haar contributie van € 5,00. Het nieuwe lid betaalt voor 2017 geen contributie. De
contributie voor 2018 blijft gehandhaafd op € 22,00 bij betaling via incasso.

Oproep aan de leden in Bunnik , Odijk en Werkhoven
Door het opheffen van de Nestorafdeling is de afdeling Houten uitgebreid met een aantal
leden uit bovengenoemde kernen.
Om ook de belangen voor deze leden bij de gemeente Bunnik te kunnen behartigen zijn wij
op zoek naar een persoon(personen) die zich wil inzetten om onze leden wegwijs te maken in
deze complexe WMO-materie, bij voorbeeld: hulp bij keukentafelgesprekken. Voor nadere
informatie over hetgeen deze behartiging inhoudt kunt u contact opnemen met Henk Donker.
Zijn gegevens vindt u onder het kopje Adviesraad Sociaal Domein.
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Verslag tweede dagreis naar Z-Holland ( 15 en 19 september)
Door de vele aanmeldingen hebben we ook deze dagtocht twee keer uitgevoerd. Vanaf de
opstapplaatsen ging de reis eerst naar Hoek van Holland voor een bezoek aan de
Maeslantkering. Uiteraard begonnen we de dag met koffie en gebak. Vervolgens een
uitgebreide uitleg d.m.v. een film. Aan de hand van een kaart en een maquette werd de uitleg
vervolgd over dit stukje Hollands Glorie. Het slotstuk was een bezoek buiten om de kering in
het echt van dichtbij te zien. Dat er veel belangstelling was bleek uit de vele vragen die er
werden gesteld. Eenmaal weer binnen volgde de lunch, die goed smaakte met soep en een
kroket.
Na de lunch gingen we via een kort toertje door Hoek van Holland naar Monster om aan
boord te gaan van een boot voor een ruim twee uur durende rondvaart tussen de Westlandse
kassen. De schipper wist vele wetenswaardigheden over de streek te vertellen. De dag werd
besloten met een diner in Heenweg en rond half negen waren we weer terug in Houten en
konden we voor beide dagen terugkijken op een geslaagde dag met vooral dinsdag goed weer.
Kijk op www.kbohouten.nl onder het kopje activiteiten voor foto’s.
Graag wil ik via dit verslag ook iets over onze vaste chauffeur Harm van Es vertellen. Hij
heeft op zijn eerste dag vakantie in Polen een zware (bijna fatale) hartaanval gehad. Ze
hebben hem in het ziekenhuis een week of 4 buiten kennis gehouden. Zuurstof moest
toegediend worden. Ook kwam er nog een ziekenhuis bacterie om de hoek kijken.
Hartwerking was nog 40 %. Na 5 weken begon hij langzaam iets op te knappen en is hij
zondag 17 september, met de ziekenauto vanuit Polen naar huis vervoerd. Deze week is hij
thuis vanwege een soort quarantaine en dinsdag 26 september gaat hij naar het Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Zelf is hij optimistisch
want hij had het al weer over eventuele reizen. Na de dagtochten is er een kaart met vele
handtekeningen en goede wensen naar hem verstuurd.
H. Missen
Op zondag 8 oktober is er een H. Mis in de parochiekerk van Bunnik en op zondag 5
november in de parochiekerk te Odijk voor de leden en overleden leden van onze afdeling.
Afgelopen weekend werd de H. Mis al gelezen in Werkhoven en Houten.
65-plussers gezocht voor dansproject
Theater Aan de Slinger start 27 oktober een dansproject voor 65-plussers uit de gemeente
Houten die wat meer onder de mensen willen komen. Het project bestaat uit 12 repetities op
maandagochtend en als afsluiting een voorstelling van 15 minuten op zondag 28 januari..
Om een indruk te krijgen wat het inhoudt kijk op de website: www.goudendans.nl
Deelname kost € 35,00. Inlichtingen en opgeven kan bij Bea Nederhoff via
cultuur@aandeslinger.nl
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