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Beste leden:
Op 7 juni is overleden de heer Jan Goes. Gedurende vele jaren heeft Jan zich als voorzitter
van de KBO-Houten ingezet om de belangen van de leden naar beste vermogen te behartigen.
Jan heeft zich onder meer ten volle ingezet bij de totstandkoming van de Samenwerkende
Bonden Ouderen Houten (SBOH). Door het wegvallen van enkele ouderenbonden is dit
samenwerkingsverband per 1 januari 2018 beëindigd.
Ook is Jan gedurende vele jaren betrokken geweest bij de Zomerschool.
Eind 2014 heeft Jan aangegeven te willen stoppen met het voorzitterschap en tijdens de
1e Algemene Ledenvergadering in 2015 heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan de
heer Johan de Kruijf. Voor al zijn verdiensten voor de KBO-afdeling Houten heeft Jan een
Zilveren Speld uitgereikt gekregen.
Het gedicht dat Jan tijdens zijn laatste vergadering als voorzitter heeft uitgesproken willen wij
u niet onthouden: Vandaag is de dag… hij komt maar 1 keer
Morgen… dan is het vandaag al niet meer
Niet zeuren…geniet van het leven, het mag
Maar doe het vandaag…want vandaag is de dag.
Algemene Senioren Vraagbaak Houten: Wij zijn er ook de zomermaanden voor u!
Heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag? Hoe kom ik in aanmerking voor een
woningaanpassing? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in en om het huis? Wat voor
activiteiten zijn er in Houten?
Voor informatie over deze en andere zaken kunt u bij ons terecht. De Senioren Vraagbaak
staat ook voor u klaar als u eens met iemand wilt praten over het verlies van een dierbare, of
omdat u zich eenzaam voelt. Een van ons beiden komt dan bij u thuis voor een gesprek.
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met Marianne de Reuver of Marja Hoonhoud.
Wij helpen u graag! Senioren Vraagbaak telefoonnummer: 06-22023889.
Inloop koffieochtenden in De Meerkoet
Tijdens de zomermaanden juli en augustus zullen er geen koffieochtenden plaatsvinden.
Dinsdag 4 september bent u weer van harte welkom.
Melding van de Unie K.B.O. over wijziging telefoonnummer
servicetelefoon/pensioentelefoon/juristentelefoon.
Vanaf 1 juni hebben de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB een nieuw
nummer: 030 - 3400 655. Naar dit nummer belt u tegen het reguliere tarief; de extra kosten
die u betaalde voor het 0900-nummer vervallen.
U kunt de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon bellen met vragen op het gebied van
wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. Ons telefoonteam staat u persoonlijk
te woord en helpt u graag.
Maandag t/m donderdag 10.00 – 13.00 uur Servicetelefoon
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Pensioentelefoon
Donderdag 13.00 – 15.00 uur Juristentelefoon.
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Dagtocht naar de Joodse Wijk in Antwerpen op woensdag 10 oktober 2018.
Reisorganisatie Historizon organiseert voor leden van de KBO/PCOB IJsselstein, Lopik en omgeving.
deze reis. Van deze afdeling is bericht gekregen dat ook leden van onze afdeling zich hiervoor kunnen
inschrijven. De kosten van deze tocht bedragen € 75,00 per persoon. Voor vragen kunt u bellen
naar,telefoonnummer 06081128901 of via de website : http://ijsselstein.kboprovincieutrecht.nl
Komende activiteiten.
Vrijdag 7 september: dagtocht naar Flevoland. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Donderdag 27 september: dagtocht naar Vander Kloostermode in Boskoop. Ook hier zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Voor informatie over beide tochten kunt u contact opnemen met Ko Vernooij,
telefoon 030-6371209, of via mail: kovernooij@gmail.com.
Maandag 29 oktober: 2e Algemene Ledenvergadering
Maandag 10 december: decemberbijeenkomst in De Engel.
Verslag van de 5-daagse reis van 11 juni tot en met 15 juni 2018
Maandag 11 juni was het weer zover. De start van de 5-daagse. Met 60 mensen vertrokken we naar
Katwoude waar onze eerste stop gepland was bij de "Simonehoeve". Hier stond de lekkere koffie met
gebak klaar. Hierna volgde een duidelijke uitleg over zowel het klompen- als het kaasmaken.
Voor ons vertrek naar Volendam kon iedereen nog even rondneuzen in het bijbehorende winkeltje om
wat leuke inkopen te doen.
In Volendam de eerste vrije stop zodat ieder kon gaan en staan om te doen waar hij zin in had.
Rond half 4 werd het tijd om richting hotel af te reizen. Tijdens de ontvangst van de kamersleutels
stonden de kannen koffie klaar.
De tweede dag stond een bezoek aan het eiland Texel op het programma. De gids stond al te wachten
bij aankomst van de veerboot. Direct vanaf het begin kregen we een gevarieerde en uitgebreide uitleg
over alle facetten van het eiland (bewoners, flora en fauna). Uiteraard ook hier een lunch, en wel in
restaurant "De Pelikaan". Om 4 uur moesten we weer aan boord zijn om terug te gaan naar het hotel.
Het was een zeer geslaagd bezoek aan Texel.
Woensdag weer een heel ander doel. Met de bus naar Hoorn waar we op een schitterende stoomtrein
stapten voor een nostalgische rit naar Medemblik met koffie aan boord. Voordat we aan boord stapten
van de boot van Medemblik naar Enkhuizen, kon men nog even de benen strekken in Medemblik. Op
de boot werd een smakelijke West-Friese lunch geserveerd. Het rondje werd afgesloten met een
bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Helaas was hier eigenlijk iets te weinig tijd waardoor dit bezoek
niet helemaal uit de verf kwam. Dit werd echter goed gemaakt door een heel gezellige bingo 's avonds
met heel veel prijzen en prijsjes waar toch zo'n 90 % van de mensen aan mee heeft gedaan.
Donderdag een kort programma vanuit het strandpaviljoen van Camperduin. Bij de koffie ditmaal
“Struingebak”. Daarna klom iedereen in "de Zonnetrein" (4 wagonnetjes, getrokken door 2 electro
tractors) voor een interessante tocht door de Hondsbossche en Schoorlse duinen. Onderweg werd er
regelmatig gestopt voor uitgebreide uitleg over de flora en fauna in deze breedste en hoogste duinen
van Nederland. Dit alles maakte hongerig maar gelukkig stond er al een uitgebreide lunch klaar om
ons programma af te sluiten. Op de terugweg was er nog gelegenheid om het dorpje Callantsoog te
bezoeken. Helaas kregen we toen net een ons enige regenbuitje van de hele week te verwerken.
En toen was het alweer vrijdag, de laatste dag. Na een relaxte ochtend in de zon vertrokken we om 11
uur naar "Bianca’s Brasserie” in Oterleek voor de lunch om vervolgens door te reizen naar de Zaanse
Schans om nog even te genieten van Hollands Glorie.
De week werd beëindigd met het traditionele slotdiner in "de Drie Dorpen" te Ankeveen.
Rond 8 uur 's avonds stapte iedereen in Houten weer uit en konden we terugkijken op een geslaagde 5daagse reis.
Volgend jaar gaan we naar de Eiffel waar we het All-inn Enjoyhotel "Am Park" in Stadtkyll hebben
geboekt van dinsdag 11 t/m zaterdag 16 juni.
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