KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 5-2018

Beste leden.
Nieuws van de Reiscommissie.
Op donderdag 22 maart zijn wij reeds een keer naar Vander Klooster Mode in Boskoop geweest. Dit
was zo’n succes bij de dames (en 2 heren) dat wij wederom een dag ingepland hebben en wel op
donderdag 27 september.
Er wordt dan een nieuwe collectie geshowd, zodat u wederom leuke kleding kunt uitkiezen.
Vertrek Molenzoom 09.00 uur / vertrek Oude Dorp 09.15 uur.
10.15 uur
Ontvangst met koffie en gebak.
11.00 - 12.00 uur Modepresentatie.
12.00 uur
Lunch
Na de lunch, de ene helft van de groep winkelbezoek, de andere helft van de groep gratis bingo met
leuke prijzen en later omgekeerd.
Als afsluiting van het bezoek een advocaatje met slagroom.
ca. 15.00 uur Terugreis naar Houten waar we rond 16.00 uur hopen aan te komen.
Minimum aantal deelnemers 30, maximum aantal deelnemers 40.
Prijs € 20.00 per persoon, bij inschrijving te voldoen.
Bankrekeningnummer NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO-Houten, onder vermelding van “Boskoop
2018-2"
U kunt onderstaand aanmeldstrookje inleveren bij Ko Vernooij, Rogge-oord 8
Aanmelding per mail naar : kovernooij@gmail.com.
Aanmelding per telefoon : 030-6371209

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Aantal personen:
Adres met postcode:
Eigen Tel.nr.: 06Met / zonder rollator:

Telefoon thuisfront:
Dieet: ja/nee

Handtekening: ----------------------------------------------------------------------------------------------Tevens kunt u nog inschrijven op onze dagreis naar Flevoland op vrijdag
7 september met als bestemmingen: het windmolenbeleveniscentrum bij Urk en de
Alpacafarm in Rutten.
Ook is er tijdens deze dagtocht onderweg koffie met gebak, een lunch en een afsluitend diner.
De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 65,00. Dit is incl. € 10,00 inschrijfgeld.
Met vriendelijke groet: Ko Vernooij, tel.nr.: 030-6371209 / 06-23983674
Gerard van Dijk tel.: 030-6011630 06-33720728
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Verslag van de dagtocht naar Zuid-Holland op 20 april 2018
Vrijdagochtend stapten alle mensen goedgemutst vanwege het prachtige weer de bus in voor
een gezellig dagje uit naar Zuid-Holland.
We hadden speciaal een grote bus voor 88 personen vanwege de vele aanmeldingen. Helaas,
door allerlei omstandigheden, hebben 17 mensen af moeten zeggen. Uiteindelijk vertrokken
we toch nog met 71 personen.
Via een alternatieve route door de Alblasserwaard bereikten we ons eerste doel:
het chocoladeatelier van Louis van Noppen. Onder het genot van een kop koffie, uiteraard
met chocola, werd ons alles uitgelegd over chocola, vanaf het begin als cacaoboon tot de
verwerking van de boon tot chocola. Daarna snel door voor een heerlijke lunch in
Pannenkoekenhuis "de Nachtegaal" in het Kralingse Bos.
Het volgende doel was de "Maasvlakte 2". Daar kwam een gids aan boord die gedurende een
schitterende rondrit van meer dan een uur alle ins en outs uit de doeken deed over onze
nieuwste haven. Na deze rondrit was het goed toeven in het zonnetje op het terras van
FutureLand.
De dag werd besloten met het slotdiner in " ’t Wapen van Stellendam".
Rond half negen waren we weer terug in Houten en konden we terugkijken op een prachtige
en interessante dag met het mooiste weer van de wereld.
Zomerschool. De trouwe bezorgers zorgen er ook deze keer weer voor dat het
programmaboekje 2018 met het KBO PCOB Magazine bij u wordt bezorgd.
De ervaring leert dat evenals in voorgaande jaren diverse aanbiedingen snel volgeboekt zijn
en om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om tijdig in te schrijven.
Algemene Senioren Vraagbaak.
Dit speciale telefoonnummer kunt u altijd bellen als u een vraag heeft. U krijgt dan een
Vraagbaak medewerker aan de lijn, eventueel wordt u teruggebeld.
U kunt bellen naar Algemene Senioren Vraagbaak tel. nr. 06-22023889
of uw vraag mailen naar vraagbaak.houten@gmail.com
De komende inloopochtenden zijn op:
Dinsdag 5 juni
Dinsdag 19 juni
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 17 juli
De koffie/thee met een koekje staan klaar.

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.
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