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Van de voorzitter.
De Heer heeft mij kracht gegeven voor de werkzaamheden die ik in 18 jaar als bestuurder in verschillende functies
heb mogen doen.
Dit is dus ook het laatste stukje in de rubriek “van de voorzitter”.
Met ingang van januari zullen we een nieuwsbrief in een andere vorm ontvangen, gezamenlijk met de Bilt.
De meesten van u weten dat ik al eerder wilde stoppen, maar toen is gevraagd om nog door te gaan. Maar steeds
werd het bestuur kleiner en er kwamen geen nieuwe bestuurders bij, ondanks herhaaldelijk oproepen.
Hans Siebrasse, Adri ter Avest en mijn persoon waren van mening dat er wat moest gebeuren; dit kon zo niet
langer. We hebben verschillende gesprekken gevoerd en een oplossing gevonden, in de aansluiten bij de afdeling
De Bilt. Dankbaarheid om dat het gelukt is. Hans Siebrasse zal nog in beeld blijven als contactpersoon samen met
Mevr. P. Westdijk.
Mevr T. Rossel zal de bijeenkomsten in Houten begeleiden samen met de contactpersonen. Er zullen dagvoorzitters
komen die om de beurt een bijeenkomst zullen voorzitten.
VOOR LIEF EN LEED EN DE BEZORGING VAN HET BLAD BLIJFT HET ZOALS HET NU OOK IS.
Een rubriek die in de nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief komt betreft de verjaardagen met kroonjaren.
Kroonjarigen december 2018
75 jaar
Dhr. R. van der Kam
80 jaar
Mevr. H.J. Slik; dhr. M.C. van der Gronden
85 jaar
Mevr. A. de Rooy
Kroonjarigen januari 2019
75 jaar
Mevr. T. van der Kam-Botters
80 jaar
Mevr. S.J. Visser-van den Berg
90 jaar
Mevr. A.H. Ris-Markenstein
N.B. Als u wilt dat uw naam wordt vermeld bij dit ledennieuws, zodat andere leden met u kunnen meeleven bij
ziekte en/of (huwelijks)jubileum, geeft u dit dan door aan een van uw contactpersonen (zie onder). Ook als u
het niet op prijs stelt dat uw naam wordt genoemd, bijv. ter gelegenheid van uw verjaardag, vernemen wij dat
graag van u.
SPREUK
Echte vriendschap is: elkaar jaren niet zien,
maar als je elkaar dan ziet, is het als vanouds!
Alvast goede en gezegende feestdagen toegewenst door
nog uw voorzitter, Jan van der Werf.

VERSLAG BIJEENKOMST 22 NOVEMBER in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk in Houten.
De voorzitter, dhr. Jan van der Werf, heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder de wethouder mevr.
Janna Smith, die zal spreken over de toekomstplannen van de gemeente betreffende het ouderenbeleid. Ook
welkom aan mevr. Mini Rijksen, voorzitter van PCOB-afdeling De Bilt. Zij zal de bestuurlijke samenwerking tussen
de afdelingen Houten en De Bilt toelichten. Afdeling Houten gaat nl. per 1 januari 2019 bestuurlijk over naar de
Bilt. Tevens welkom aan dhr. Cock Hoogenbrugge, regio-vertegenwoordiger. De voorzitter leest een gedicht en
gaat voor in gebed. Vervolgens introduceert hij mevr. Janna Smith en legt haar de stelling voor wat zij voor de
ouderen in Houten gaat doen. De indruk bestaat dat in haar drie speerpunten de ouderen niet genoemd worden.
Ook is er de vraag wat te doen tegen het tekort aan verpleeghuisplaatsen. Er volgt een uitleg over haar beleid
WMO, Wonen, Zorg en Welzijn. De vraag over de verpleeghuizen en het uit huis plaatsen wordt afgedaan met de
opmerking dat de gemeente hier geen inspraak in heeft. Dat is voor de zorginstellingen. ‘Wij als gemeente bouwen
duurzame en kleinere woningen, zodat men langer zelfstandig kan wonen’. Hierop volgt enige discussie. Ook is er
de wens de ouderenbonden uit te nodigen. Hier wil ze graag mee verder. De Bilt doet een voorstel tot het invoeren
van een Ouderenraad. De wethouder eindigt ermee dat ze nog veel te leren heeft, maar haar best zal doen. Ze wil
graag nog eens terug komen.
Het tweede gaat over het heden. Na inleidende woorden van de voorzitter is het woord aan mevr. Mini Rijksen,
voorzitter De Bilt. Zij gaat even terug in de geschiedenis van de afdelingen in de provincie (het gewest). Meerdere
jaren trof men elkaar op gewestelijke bijeenkomsten, waar je naast de contacten ook veel kon leren van elkaar.
Door een veranderde structuur vanuit het Hoofdbestuur wordt het beleid nu bepaald door de ledenraad. Toch was
er deze zomer nog een keer een bijeenkomst ‘oude stijl’. Bij die gelegenheid hebben de beide voorzitters elkaar
ontmoet en bleken de zorgen over het voortbestaan van Houten door de vele vacatures binnen de afdeling. Daar is
het plan opgevat tot bestuurlijke samenwerking. Inmiddels is er gebrainstormd binnen de afzonderlijke besturen
en zijn er gezamenlijk positieve gesprekken geweest. De intentie is om elkaar over de gemeentegrenzen heen tot
steun te zijn. Het zal wat tijd kosten om alles vorm te geven, maar het is belangrijk om vertrouwen te hebben in de
goede bedoelingen met elkaar. De rode lijn die ons verbindt is de Bijbel met de twee hoofdlijnen: God liefhebben
boven alles en de naaste als onszelf. Hoe maken we de vertaalslag naar onze tijd, naar onze situatie? We mogen
bidden om wijsheid.
We hopen elkaar te gaan ontmoeten op diverse bijeenkomsten.
Na de toekomst en het heden volgt nu een terugblik in het verleden. Mevr. Sep Meijers is in de geschiedenis
gedoken van de 30-jarige afdeling Houten. Er worden herinneringen opgehaald aan oud-bestuursleden en anderen
die hun steentje hebben bijgedragen. De nu aftredende bestuursleden – de heren Jan van der Werf, Hans Siebrasse
en Adri ter Avest – worden in het zonnetje gezet. Zij ontvangen een bon voor een dagje met de PlusBus. Voor
aanvang van deze bijeenkomst was hen ook al een lunch aangeboden, gevolgd door een rondrit door Houten met
de Golfkar.
Met ingang van 1 januari 2019 zijn Hans Siebrasse en Pietie Westdijk-Kaastra de contactpersonen in Houten.
Hans Siebrasse blijft voorlopig ook de financiën voor Houten beheren.
De bezorging van de bladen zal door Jan van der Werf worden geregeld. De mutaties op de ledenlijst worden door
hem gezonden naar de heer J. Oskam, administrateur van De Bilt. In de nieuwe vorm blijven de 12 dames van ‘lief
en leed’ meedoen, evenals de bezorgers. De nieuwsbrief van De Bilt wordt straks ook in Houten verspreid. Twee
adverteerders uit Houten zullen hierin ook hun plaats krijgen.
Als afsluiting zingen we het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’.
Hierna is er nog tijd voor een gezellige ontmoeting met elkaar.
GEGEVENS CONTACTPERSONEN:
* Mevr. P. Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten. Tel. 030 – 2318224
* Dhr. J.C. Siebrasse, Heemcamp 16, 3992 SJ Houten. Tel. 030-6376844

Activiteiten.
Op woensdag 19 december is er weer samen met de Opstandingskerk de Adventsviering.
Vergeet niet om u voor 14 december op te geven!

Bijeenkomsten in 2019.
In 2019 worden er drie ledenbijeenkomsten gehouden in Houten. Da data zijn nog niet bekend, daar wordt nog
aan gewerkt.
In januari is er in Houten geen Nieuwjaarsbijeenkomst; wel voor de afdeling De Bilt (in principe ook voor ons
toegankelijk):

Voor dinsdag 8 januari is er een Nieuwjaarsetentje besproken in boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35
in Groenekan. De kosten zijn € 20, dat is inclusief koffie enz.
Welkom vanaf 16.30 uur. Om 17.30 uur starten we met de maaltijd die duurt tot 20.00 uur.
Voor het eten kunt u zich tot 2 januari opgeven bij Bep Franken: tel. 0346 282002 of per mail:
bep.franken@zonnet.nl
S.v.p. het bedrag van tevoren overmaken naar NL 61 RABO 03783 44 935, t.n.v. PCOB De Bilt onder
vermelding van etentje.
Vanaf de Biltse kant (dus niet vanaf Maartensdijk) is er tussen 15.30 en 18.30 uur een ontheffing nodig voor het
rijden op de Voordorpsedijk. Voor eventuele Houtense deelnemers is die verkrijgbaar bij Hans Siebrasse.

vrijdag 19 april 2019, KBO dagreis naar Drenthe

19 april is het Goede Vrijdag. Daarom gaan we er hier niet verder op in. Voor nadere informatie kunt u
eventueel terecht bij Ko Vernooij: 030-6371209 of 06-23983674.

