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Zo aan het begin van het nieuwe jaar hebben wij een droom……..
(uit KBO-PCOB vernieuwt)
Wij hebben een droom…
Van een samenleving die niemand uitsluit,
Die jong en oud in zijn waarde laat.
Wij hebben een droom…
Van een samenleving waarin je op een fijne manier oud kunt worden.
Waar je blijvend meetelt, meedoet en meevoelt.
Wij hebben een droom…
Dat ouder worden nieuwe kansen betekent,
Het beste in je boven haalt, vanuit alle mogelijke inspiratiebronnen.
Zodat ouderen écht verschil maken in onze samenleving,
zoals nu al met vrijwilligerswerk, oppas en mantelzorg.
Wij hebben een droom…
Waarin niemand alleen voor zichzelf leeft,
waarin we allemaal verantwoordelijkheid nemen voor onze medemens
en voor de wereld.
Want echt mens word je pas in relatie met de ander.
Wij hebben een droom…
Dat ouderen waarden overdragen aan nieuwe generaties,
duurzaamheid bevorderen, voor een betere wereld zorgen,
daarbij oog hebben voor elkaars verschillen, elkaar aanvullen en versterken.
Zo’n droom begint met omzien naar elkaar.
Zodat “ik” “wij” wordt en “alleen” “samen”.
Wij hebben een droom…
Droomt u mee? Doet u mee?
Contributie
In de laatste algemene ledenvergadering is duidelijk geworden dat de contributie
voor 2018 gehandhaafd blijft op € 22,00 voor diegenen die een machtiging hebben
afgegeven. Voor diegenen die nog een nota ontvangen is de contributie € 23,00, de
nota hiervan is bij dit Magazine voor K.B.O. en P.C.O.B. bijgevoegd.
De automatische incasso zal 31 januari 2018 plaatsvinden.
Vrijwillig Ouderenadviseur.
Onlangs heeft mevrouw Marja Hoonhoud-Derks deze opleiding afgerond en is het
diploma aan haar uitgereikt (in dit geval door de voorzitter van de K.B.O./P.C.O.B.,
mevrouw Manon Vanderkaa). Samen met de andere VOA, mevrouw Marianne de
Reuver, willen we overleggen hoe we binnen onze afdeling van hun diensten gebruik
kunnen maken.
In een volgend Afdelingsnieuws zullen wij u nader informeren.
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Belangrijke data
11 februari
4 maart
12 maart
22 maart
21 maart
7 april
20 april
11 t/m 15 juni
17 juni
29 oktober
10 december

H. Mis in Schalkwijk om 9.30 uur
H. Mis in Houten om 11.00 uur
1e Algemene Ledenvergadering om 13.30 uur in Opstandingskerk
Dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop
Gemeenteraadsverkiezingen
H. Mis in ’t Goy, zaterdag om 19.00 uur
1e Dagtocht naar Zuid-Holland (nog plaatsen beschikbaar)
5-Daagse naar Callantsoog (nog plaatsen op reservelijst beschikbaar)
H. Mis in Houten om 11.00 uur
2e Algemene Ledenvergadering om 13.30 uur in Opstandingskerk
Decemberbijeenkomst in De Engel

Tip van de maand (van de heer Henk Donker)
Het kan zijn dat u afgelopen weken meerdere keren gebeld bent op uw vaste
telefoon. De persoon doet zich voor als een medewerker van Microsoft en vertelt dat
er een probleem is met uw laptop. Dit is een beproefde methode om achter
wachtwoorden te komen, waarna u de macht over uw computer en bestanden kwijt
bent. Na hier en daar geïnformeerd te hebben blijkt dat meerdere personen dezelfde
ervaring hebben. Het advies is: gooi de hoorn erop en ga hier nooit op in, ook niet als
er gevraagd wordt naar wachtwoorden van uw bank- of pincodes.
Wees gewaarschuwd voor deze computercriminaliteit.
Decemberbijeenkomst
Afgelopen 10 december was er weer de jaarlijkse decemberbijeenkomst. Ondanks
alle sneeuw waren er weer veel leden aanwezig. Na een Kerstverhaal, voorgelezen
door één van onze leden, kwam Erwin van Laar aan het woord.
Hij vertoonde prachtige, door hemzelf gemaakte foto’s van vogels op de Utrechtse
Heuvelrug. Niet alleen de foto’s, maar ook zijn uitleg hierover was zeer boeiend.
Tijdens de borrel werden de bezorgers van het Magazine beloond met een attentie,
evenals de HUBA’s (hulp bij belastinginvullen) en de VOA (vrijwillig ouderen
adviseur).
Om 12.30 uur had restaurant De Engel voor een heerlijk uitgebreid
stamppottenbuffet gezorgd.
Rond 13.30 uur zat deze zeer geslaagde ochtend er weer op.

www.kbohouten.nl

2/2

