KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 3-2018

Tijdens de 1e Algemene Ledenvergadering is meegedeeld dat het bestuur helaas afscheid
heeft genomen van 2 bestuursleden. Hieronder het bericht dat die middag is voorgelezen.
*Het bestuur heeft met spijt kennis genomen van het besluit van de voorzitter,
u allen bekend als Johan de Kruijf, om te stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid c.q.
voorzitter van de KBO Houten/Bunnik. Mede door zijn gezondheid, die gelukkig de goede
kant op gaat en privé verplichtingen, heeft hij dit besluit genomen.
*Het bestuur heeft met spijt kennis genomen van het besluit van de vicevoorzitter, u allen
bekend als Joop Zijderveld, om te stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid c.q.
vicevoorzitter van de KBO Houten/Bunnik. Helaas is zijn gezondheid van dien aard dat hij
zich genoodzaakt voelt om dit besluit te moeten nemen, hetgeen hem zeer aan het hart gaat.
Dringende oproep!
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn wij op zoek naar kandidaten die het bestuur willen
komen versterken. Ambieert u geen bestuursfunctie dan zouden wij toch graag met u in
gesprek komen over een eventuele andere functie binnen de afdeling. Denk hierbij aan: hulp
bij belastingaangiften, gastvrouw/heer bij de inloopochtenden in De Meerkoet, enz. enz.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris, tel. nr. 030-6372035.
Een klein beetje “Thuis”
Als leden van de KBO zien we elkaar eigenlijk alleen maar bij reisjes en speciale
bijeenkomsten. Dat is een beetje jammer, want in veel afdelingen heb je de mogelijkheid om
even samen een “bakkie” te doen. Het breekt de dag en je kunt wat dingen met elkaar delen.
Dat willen we ook in Houten proberen. Daarom zal er vanaf april elke 1e en 3e dinsdag van
de maand een gezellige inloop in de Meerkoet zijn. De koffie en de thee met een koekje staan
klaar. Ook is er altijd een gastheer en/of gastvrouw van de KBO aanwezig, waar u vragen
kwijt kunt.
Nieuw voor de KBO is de Senioren Vraagbaak. De medewerkers hiervan hebben veel kennis
over verschillende onderwerpen. Natuurlijk gaat u met hen niet tijdens de koffie inloop
uitgebreid in gesprek, maar u kunt persoonlijke vragen met de ouderenadviseurs overleggen
en een afspraak maken om op een rustig tijdstip, eventueel bij u thuis, verder op in te gaan.
Wij hopen u te zien op de inloopochtend. De eerste is op dinsdag 3 april van 10.00-12.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet, Meerkoetwedde 39 in Houten. (N.B. De
ouderenadviseurs kunnen onze leden in Bunnik, Odijk en Werkhoven niet adviseren omdat zij
niet op de hoogte zijn van de werkwijze in de gemeente Bunnik).
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Bij de inloopochtenden zult u een ouderenadviseur treffen en een bestuurslid. De
ouderenadviseurs willen zich graag aan u voorstellen:
Mijn naam is Marianne de Reuver -Ingenbleek. Sinds 1974 ben ik woonachtig in Houten. Ik
heb vele jaren gewerkt in de gezondheidszorg, onder andere als wijkverpleegkundige in
Oudewater, Montfoort en Houten. Na mijn werkzame leven heb ik als vrijwilliger preventieve
huisbezoeken gedaan bij 75 plussers voor van Houten & Co. Enige jaren geleden heb ik met
succes de Vrijwillig Ouderen Adviseurs cursus afgesloten en sta ik open voor uw vragen.
Mijn naam is Marja Hoonhoud- Derks. Ik ben geboren en getogen in Houten. In december
heb ik de VOA training afgerond en wil graag met mijn kennis en ervaring met u in gesprek
gaan. Ik heb de laatste 15 jaren gewerkt bij Mezzo (de landelijke vereniging voor
mantelzorgers). Ik ben vrijwilliger bij het Nationaal Ouderen Fonds waar ik informatie en
advies geef bij de Ouderen Ombudsman (telefoonlijn).
Als ouderenadviseurs kunt u onze hulp inroepen met vragen over welzijn, zorg, wonen,
mobiliteit en participatie. De Ouderenadviseurs verwijzen, bemiddelen of adviseren u
vrijblijvend. Belangrijk voor u om te weten is dat de informatie niet gedeeld wordt met derden
en ook niet met het bestuur.
(N.B. De ouderenadviseurs kunnen onze leden in Bunnik, Odijk en Werkhoven niet adviseren
omdat zij niet op de hoogte zijn van de werkwijze in de gemeente Bunnik).
Belangrijke data
Dagtocht vrijdag 20 april naar Zuid-Holland
5-Daagse maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni naar Callantsoog
Dagtocht naar Flevoland vrijdag 7 september
2e Algemene Ledenvergadering maandag 29 oktober
Decemberbijeenkomst maandag 10 december
Bijzonder radioprogramma
Nu we wat ouder worden tobben we allemaal wel eens met de vraag.
“Hoe moet het als ik erg ziek wordt, veel verzorging en terminaal ben”.
In Houten hebben we een Hospice en de stichting Proxima.
Het ouderenprogramma bij Radio Houten heeft hier op 21 maart een heel mooi programma
over gemaakt. Dit kunt u op uw gemak terugluisteren op de computer via internet. Ga naar:
https://www.omroephouten.nl/podcast/ouderen-actief-de-uitzending-van-woensdag-21-maart-2018/

Dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop
Donderdag 22 maart vertrok vanaf de bekende opstapplaatsen een bus met 38 dames en 2
heren naar Boskoop. Tot vreugde van enkele passagiers was onze vaste chauffeur Harm weer
op de bus! We werden gastvrij ontvangen door de medewerkers, de koffie met gebak stond
klaar en werd het programma voor deze dag uitgelegd. Allereerst de modeshow voor alle
aanwezigen, gevolgd door een goed verzorgde lunch. Daarna werd de groep in tweeën
gesplitst. De helft kon winkelen, passen en eventueel kopen, de andere groep speelde bingo.
Na enige tijd werd gewisseld. De middag werd afgesloten met een glaasje advocaat met
slagroom. Rond 4 uur waren we terug in Houten, veel dames hebben leuke aankopen gedaan.
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