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Beste leden.
Bestuurssamenstelling.
In het vorige Afdelingsnieuws hebben wij meegedeeld op zoek te zijn naar kandidaten die het bestuur
willen komen versterken. Spijtig genoeg zijn er tot nu toe geen aanmeldingen ontvangen,
daarom nogmaals deze dringende oproep.
Voorzitter

Secretaris:
Mevr. J.M.H.M. VerweijKuiper
Prins W. Alexanderweg 42
3991 CC Houten
Tel: 030 637 2035
E-mail:
anneke.verweij@kpnmail.nl

Penningmeester:
Mevr. P.W. Steenman-Vernooij
Wolvenakker 12
3994 EB Houten
Tel.: 030 635 0606

Lid:
C.P. Stal
Rogge-oord 5
3991 VB Houten
Tel. 030 637 8108
E-mail:
c.stal@kpnmail.nl

Lid:
J.G. Vernooij
Rogge-oord 8
3991 VB Houten
Tel.: 030 637 1209
E-mail:
kovernooij@gmail.com

Reiscommissie en ledenwerving:
J.G. Vernooij en
G.C.A. van Dijk

Ouderen Adviseur:
Mevr. M.A.G. Hoonhoud-Derks
Veldwachterserf 8
3991 KW Houten
Tel.: 06 13 31 41 50

Ouderen Adviseur:
Mevr. M.J.Th.. de ReuverIngenbleek
Hertogenborch 11
3992 CE Houten
Tel.:030 637 2090
E-mail:
lmdereuver@gmail.com

HUBA belastinginvulhulp:
R.C.J. Wouda
Bovencamp 7
3992 RW Houten

?

E-mail:
marjahoonhoud@hotmail.com

E-mail: pwsteenman@lijbrandt.nl

Ledenadministrateur:
J.G. Vernooij

Tel.:06 45 43 88 99
E-mail:
rwouda@planet.nl.

Belangrijke data.
Donderdag 14 juni presentatie in het Wereldhuis door Artsen zonder Grenzen
Maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni 5-daagse naar Callantsoog
Vrijdag 7 september dagtocht naar Flevoland
Donderdag 27 september dagtocht naar Vander Klooster mode in Boskoop
Maandag 29 oktober 2e Algemene Ledenvergadering
Maandag 10 december Decemberbijeenkomst in De Engel
De leden in Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben voor donderdag 17 mei een uitnodiging ontvangen
om met het bestuur koffie/thee te drinken in het dorpshuis in Odijk. Aanvang 10.30 uur.
Ook leden uit Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn daar welkom.
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Een klein beetje “Thuis” .
In vervolg op het vorige Afdelingsnieuws over “Een klein beetje thuis” met informatie over de
inloopochtenden in De Meerkoet is het fijn om te kunnen melden dat tijdens de afgelopen
inloopochtenden een aantal mensen ons wist te vinden en we terug kunnen kijken op geslaagde
ochtenden. Er is ook altijd een bestuurslid en een van onze vraagbaak medewerkers aanwezig.
In het volgende Afdelingsnieuws kunt u nader kennis maken met de medewerkers van de Senioren
Vraagbaak. De eerstvolgende datums zijn de dinsdagen 1 en 15 mei en 5 en 19 juni.
Wat kan de Algemene Senioren Vraagbaak voor u betekenen.
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. De meeste ouderen
willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te
kunnen blijven. Een Senioren Vraagbaak medewerker is een deskundige die helpt bij allerlei vragen op
het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, eenzaamheid en participatie.
Enkele voorbeelden van veel gestelde vragen:
 Kunnen we hier blijven wonen?
 Komen we in aanmerking voor een traplift?
 Ik mis mijn partner zo, kunnen we eens praten?
 Mijn familie wil iets wat ik beslist niet wil. Hoe los ik dit op?
 Ik voel me als mantelzorger overbelast, waar kan ik ondersteuning krijgen?
 Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
 Heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag?
 Ik voel me eenzaam, wat is een bezoekvrijwilliger?
De Senioren Vraagbaak medewerker helpt u om uw vragen of problemen op een rijtje te zetten op een
rustig moment bij u thuis. We zoeken samen naar oplossingen die bij uw situatie passen. U neemt zelf
de beslissingen. Deze medewerker werkt onafhankelijk en is verplicht om uw privacy te beschermen.
Speciaal telefoonnummer Algemene Senioren Vraagbaak.
Er is een speciaal telefoonnummer dat u altijd kunt bellen als u een vraag heeft. U krijgt dan een
Vraagbaak medewerker aan de lijn, eventueel wordt u teruggebeld. U kunt bellen naar het algemene
Senioren Vraagbaak tel. nr. 06-22023889 of uw vraag mailen naar vraagbaak.houten@gmail.com

De 1e en 3e dinsdag van de maand
is er de Senioren Vraagbaak
van 10.00 - 12.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum De Meerkoet,
Meerkoetweide 39, 3993 EB, in Houten.
De reiscommissie laat weten dat voor de 5-daagse reis nog enkele plaatsen beschikbaar zijn.
Van maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni vertrekken we naar het Fletcher hotel in Callantsoog.
We brengen onder meer een bezoek aan Volendam, dagtocht naar Texel, met de stoomtrein van Hoorn naar
Medemblik, met de stoomboot van Medemblik naar Enkhuizen. Verder wordt ook een bezoek gebracht aan het
Zuiderzeemuseum. De laatste dag gaat de reis via de “Zaanse Schans” naar Ankeveen waar een afsluitend diner
plaatsvindt.
Voor het volledige programma en de prijs kunt u contact opnemen met Ko Vernooij, tel.nr. 030-6371209 of
E-mail naar kovernooij@gmail.com
Donderdag 14 juni 14:00 uur in het Wereldhuis: Artsen zonder Grenzen. (Activiteit PCOB)
De gastsprekers van Artsen zonder Grenzen werken zelf als hulpverlener in het veld en vertellen hun persoonlijk
verhaal. Na een korte inleiding zal de hulpverlener vertellen over indrukwekkende ervaringen in b.v. Syrië,
Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Sudan, Jemen of Bangladesh. In deze en vele andere landen werken ze
vaak onder moeilijke omstandigheden.

Hoe kunnen zij hun werk blijven doen in gebieden waar nauwelijks nog infrastructuur is, of middenin
een burgeroorlog waar het respect voor humanitaire hulp niet vanzelfsprekend is?
Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen.
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