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Onderwerp: Uitnodiging Waarderingsmarkt voor pleegouders!

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Houten nodigt u graag uit voor de Waarderingsmarkt. De waarderingsmarkt is voor
iedereen woonachtig in gemeente Houten die extra zorg draagt voor een naaste, zoals mantelzorgers
en pleegouders. In deze brief geven wij u de informatie die voor u van belang is.
Waarom ontvangt u deze uitnodiging?
U krijgt deze brief, omdat bij de gemeente bekend is dat u in de afgelopen periode pleegouder bent
geweest. De rol als pleegouder is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar het is ook ontzettend
waardevol. Voor zowel uw pleegkinderen als voor de gemeente Houten. Wij spreken graag onze
waardering uit voor alles wat u gedaan heeft en bieden u deze dag aan.
Wanneer en waar is de Waarderingsmarkt voor pleegouders?
Datum: zaterdag 17 november 2018
Tijdstip: tussen 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Rechtervleugel van het gemeentehuis van Houten. Entree via hoofdingang
Adres: Onderdoor 25 in Houten
Aanmelden
Wilt u komen? Leuk! Meldt u zich dan van tevoren aan via: ellen.drewes@houten.nl
Geeft u daarbij aan met wie u naar de waarderingsmarkt wilt komen, uw partner en kinderen zijn
uitgenodigd.
Heeft u geen internet om u aan te melden?
Geen probleem! Belt u dan met het nummer (030) - 6392611. Dit is het algemeen nummer van
gemeente Houten. Vraagt u naar Ellen Drewes of Menno Niesten. U kunt ook komen naar het
gemeentehuis Houten op het adres Onderdoor 25. Wij helpen u verder!
Hoe werkt het op 17 november 2018?
De Waarderingsmarkt voor pleegouders vindt tegelijk plaats met de Waarderingsmarkt voor
mantelzorgers.
Als u zich van tevoren heeft aangemeld voor de Waarderingsmarkt bij Ellen Drewes, kunt u zich bij
binnenkomst in het gemeentehuis direct melden bij de ontvangstbalie voor pleegouders. Na het
checken van uw aanmelding ontvangt u een VVV-kaart van € 30,- én munten ter waarde van € 30,-.
Met de munten kunt u op deze dag (lokale) producten kopen.
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Wat kunt u doen op de Waarderingsmarkt voor pleegouders?
Met de munten kunt u bij diverse kramen (lokale) producten uitzoeken. Net als vorig jaar zijn er onder
andere de koffiekar, de massagestoel en de bloemist.
Ook vindt u in de rechtervleugel van het gemeentehuis kramen waar u informatie van de gemeente
over pleegzorg kunt verkrijgen en waar u kennis kunt maken met voor Houten belangrijke
jeugdorganisaties, waaronder Van Houten & Co, Shine Houten en Handje Helpen.
U kunt uw kinderen en pleegkinderen meenemen naar de Waarderingsmarkt
In de rechtervleugel zijn ook twee kinderhoeken ingericht; één voor de wat jongere kinderen waar
wordt geschminkt en waar een kinderknutselterras met een kinder-tv hoek is. In de andere ruimte zijn
er voor kinderen tot 14 jaar activiteiten als bamboestieken, vlakkies bouwen en een
kinderknutselterras.
Neemt u daarom gerust uw kinderen en pleegkinderen mee.
Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ellen Drewes of Menno Niesten. Zij zijn te
bereiken via het telefoonnummer (030) – 6392611.
Wij hopen van harte dat u naar de Waarderingsmarkt komt en wij u daar mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester,

Wouter de Jong
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