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Van de voorzitter 
 
Het jaar 2021 is voorbij en we zijn begonnen aan een nieuw jaar met hopelijk veel 
mooie momenten voor alle leden van KBO Houten/Bunnik.  
Helaas begint het minder vrolijk want we moeten een aantal voorgenomen 
bijeenkomsten doorschuiven.  
Misschien zijn eind februari/begin maart wel wettelijk weer fysieke bijeenkomsten 
mogelijk maar het bestuur vindt het niet verantwoord om dan meteen met grote 
groepen van senioren bij elkaar te komen. Het grote feest van 21 februari en de 
geplande ALV worden daarom doorgeschoven naar een nog te bepalen datum.  
Er is gelukkig ook goed nieuws: de activiteiten van de belastinginvullers worden weer 
opgestart en we gaan weer reizen organiseren.  
Naast de gebruikelijke reizen nu ook kortere reisjes waaraan volgens de enquête 
behoefte bestaat. En ook de vraagbaak staat weer paraat en is zelfs uitgebreid met 
deskundige hulp bij het gebruik van PC, IPad of IPhone. Tenslotte verder in dit 
Afdelingsnieuws een tip over een bijzonder optreden van het koor Rondo. 
Kortom een jaar met nog steeds beperkingen maar ook met uitzicht op veel mooie 
ontmoetingen voor ons allen. Laten we ons vooral daarop richten.  
 

                                                                      
Ledenverloop 
Op 1 januari 2021 zijn we gestart met 746 leden. 
Aan het eind van het jaar zijn we geëindigd met 722 leden. 
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 28 leden die in de loop van het jaar 
zijn overleden. 50 Leden zijn er verhuisd of hebben opgezegd. Gelukkig hebben wij 
ook weer 54 nieuwe leden mogen begroeten.  
Nieuwe leden blijven altijd van harte welkom. 
 
Contributie 2022 
De meeste leden hebben een e-mail gehad over de incasso van de contributie. 
Voor die leden waarvan geen e-mailadres bekend is: de contributie wordt op  
Vrijdag 4 februari geïncasseerd. De nota’s voor diegenen die geen automatische 
incasso hebben afgegeven vindt u bij dit Magazine. 
 
H. Missen 
Het eerste halfjaar worden de volgende misintenties gelezen: 
Zondag 27 februari om 11.00 uur in Houten 
Zaterdag 12 maart om 19.00 uur in Schalkwijk 
Zondag 3 april om 9.30 uur in ‘t Goy 
 

http://www.kbohouten.nl/
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 KBO-Reizen in 2022 

 
We staan aan het begin van het nieuwe reisseizoen 2022, dat omgeven is door vele 
onzekerheden. Toch gaan we weer uitstapjes organiseren in de verwachting dat de 
omstandigheden zich ten goede zullen keren. Mocht, na inschrijving, het uitstapje 
niet doorgaan vanwege Corona, krijgt u uw geld terug. Wel wordt er van u verwacht 
dat u volledig gevaccineerd bent en dit ook kan aantonen bij het instappen.  
Ook moeten de dan geldende voorwaarden (zoals b.v. mondkapjes en gespreid 
instappen via de middendeur) nageleefd worden. 
Uit de enquête, die we als KBO onder onze leden gehouden hebben, bleek dat er 
ook behoefte is aan korte uitstapjes, zonder afsluitend diner en rond 6 uur ’s middags 
weer terug in Houten. Dus voegen we deze tripjes toe aan ons aanbod. De twee 
gewone dagtochten, dus inclusief  diner en de 5-daagse blijven ook in het aanbod. 
Dit jaar hebben we echter de 5-daagse doorgeschoven naar september in de hoop 
dat Corona dan zo min mogelijk van negatieve invloed is. 
Er zijn wel veranderingen t.o.v. vorige jaren. Allereerst zijn we nogmaals gewisseld 
van busonderneming. We zijn nu in zee gegaan met de firma “Eemlandreizen” uit 
Hilversum die al jaren reizen uitvoert voor andere KBO-afdelingen. We kregen zeer 
positieve reacties vanuit deze afdelingen. 
Wat ook veranderd is, is dat de betalingen voor onze dagtochten en 5-daagse reizen 
nu via Eemlandreizen gaan lopen. Dus u krijgt de betalingsuitnodiging niet meer van 
KBO-reizen maar via Eemlandreizen, uitgezonderd de dagtrip naar Boskoop. Die 
betaling loopt nog wel via KBO-Houten. Dit alles heeft te maken met het feit dat KBO 
eventueel (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden voor gebeurtenissen 
onderweg. Eemlandreizen is hiervoor verzekerd. Wel moet u, indien u deelneemt aan 
onze uitstapjes, zelf de reguliere reis- en annuleringsverzekering regelen.  
 
De opstapplaatsen zijn ook gewijzigd. Voor de dagtochten/tripjes worden de 
opstapplaatsen het busstation Molenzoom bij het NS-station en zwembad de 
Wetering, Hefbrug 3. Deze laatste vervangt Het Plein, Oude Dorp. Voor de 5-daagse 
worden de opstapplaatsen zwembad de Wetering en in Schalkwijk de R.K.-Kerk,  
Jhr. Ramweg.  
 
Ons eerste uitstapje is (op veler verzoek) nogmaals naar Vander Klooster mode in 
Boskoop op woensdag 20 april. Het inschrijfformulier volgt in het februari-magazine. 
 
Data om vast rekening mee te houden (onder voorbehoud): 
 
* Donderdag 12 mei, Biesboschmuseum, fluisterboot, koffie, lunch en afsluitend  
  diner. 
* Woensdag 22 juni, varen op de Linge met lunch, van ca. 10 tot 16 uur. 
* Woensdagmiddag 13 juli, high tea  van ca. 13 tot 17.30 uur.    
* De 5-daagse is nu van maandag 5 t/m vrijdag 9 september.   
* Woensdag 12 oktober volgt dan nog een bezoek aan Den Bosch incl. koffie, lunch,  
   vaartocht en afsluitend diner 
 
Verder zijn we de mogelijkheid aan het bekijken om een bezoek aan de Floriade in 
Almere te brengen. 
Kortom, genoeg plannen. Nu maar hopen dat Corona geen roet in het eten gooit. 
  

http://www.kbohouten.nl/


 
 

 

2022-1 

 

 www.kbohouten.nl 3 / 5 

Het manifest 
 
Op 15 maart zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen. Het ouderenbeleid is voor 
ons, als leden van de KBO een belangrijk iets, te meer als je tussen de regels door 
de plannen van het kabinet ziet staan. De tendens om meer te decentraliseren en 
dus al meer uitvoering bij de gemeentes neer te leggen zal zich ongetwijfeld 
doorzetten. Een bekend fenomeen hierbij is, dat hetzelfde werk dan met minder geld 
gedaan moet worden. De Wmo is hier een belangrijk voorbeeld van. Hier is 
structureel te weinig geld voor, evenals voor de jeugdzorg. Het gevolg is, dat er 
onmogelijke keuzes gemaakt moeten worden en deze 2 doelgroepen eigenlijk 
concurrenten worden. Zelfs binnen de Wmo moeten keuzes worden gemaakt. 
Daarom hebben we, een manifest opgesteld als KBO. Bij de vorige gemeenteraads- 
verkiezingen bestond de SBOH nog, maar inmiddels is het ouderenbond landschap 
danig veranderd, waardoor de KBO als enige echt actieve vereniging in Houten is 
overgebleven. Dat betekent niet dat wij minder zichtbaar en strijdvaardig zijn. Met 
name de eerder genoemde plannen van het nieuwe kabinet, aangevuld met het 
voornemen om de AOW te ontkoppelen van het minimumloon, is bij uw bestuurders 
in het verkeerde keelgat geschoten. We hadden het manifest graag met de fracties in 
een debat hadden besproken, maar Corona heeft hier een stokje voor gestoken. 
Wij hebben er op gewezen, dat de KBO ruim 700 leden heeft in Houten en met de 
gehuwden meegerekend, betekent het e.e.a. toch ruim 1000 te verdienen stemmen.  
 
Zie bijgevoegd het Manifest. 
 
 

Drie keer de Johannes-Passion 
 
Als corona de plannen niet verstoort, voert het kamerkoor Rondo uit Houten onder 
leiding van dirigent Hans de Munnik in het voorjaar van 2022 de Johannes-Passion 
uit! De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Deze bijna driehonderd jaar oude 
compositie van Johann Sebastian Bach is een werk over het lijden en sterven van 
Christus voor koor, solisten en orkest. Het wordt een bijzondere uitvoering, omdat het 
orkest de oorspronkelijke barokuitvoering speelt, deels op echte barokinstrumenten.  
Voor de aria’s, de Christuspartij en de evangelistenpartij heeft Rondo professionele, 
jonge solisten met prachtige stemmen kunnen contracteren. 
 
De concerten staan gepland op 8 april in Houten, 10 april in Vleuten en 15 april in 
Nieuwegein. 
 
Speciaal voor leden van de KBO biedt Rondo een voorverkoopprijs aan van  
€ 17,50! 
 
Kaarten zijn te  bestellen onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer via 
concert@kamerkoorrondo.nl 
(max 2 toegangskaarten per lidmaatschapsnummer).  
 
Uiteraard worden tijdens het concert de dan geldende coronaregels gevolgd!  
Mocht het concert niet doorgaan, dan ontvangt u het betaalde bedrag terug. 
Voor meer informatie ga naar www.kamerkoorrondo.nl 

http://www.kbohouten.nl/
mailto:concert@kamerkoorrondo.nl
http://www.kamerkoorrondo.nl/


 
 

 

2022-1 

 

 www.kbohouten.nl 4 / 5 

 

ANWB AutoMaatje en Vervoer Houten samen verder per 1 januari 2022 

Er is in 2021 hard gewerkt aan een goede samenwerking tussen ANWB AutoMaatje 
en Vervoer Houten met de elektrokarren.  
De beide – zeer succesvolle – initiatieven hebben elkaar veel te bieden. 
Het bestuur van de stichting Duurzaam Vervoer Houten én van Houten&co hebben 
besloten dat ANWB AutoMaatje per 1 januari 2022 ondergebracht gaat worden bij 
stichting Duurzaam Vervoer Houten. 
Voor de deelnemers van ANWB AutoMaatje zijn er een aantal wijzigingen,  
het e-mailadres en telefoonnummer zijn gewijzigd: 

E-mail: automaatje@vervoerhouten.nl 
Telefoon: 06 53 883 090 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur) 

Wilt u een rit reserveren bij AutoMaatje?  
De makkelijkste en snelste manier is om een e-mail te sturen. Neemt u toch liever 
telefonisch contact op? Geen probleem, de telefoon wordt opgenomen door 
vrijwilligers van Vervoer Houten. Zij kunnen u helpen met uw vraag over AutoMaatje 
én kunnen in overleg een rit plannen. U wordt gevraagd zoveel mogelijk een e-mail 
te sturen om een telefonische wachtrij te voorkomen.  
Ook in 2022 blijft AutoMaatje u ondersteunen met uw vervoeraanvragen! 

Waarin ondersteunt AutoMaatje u (onder bepaalde voorwaarden)? 

Medisch ritten 
Binnen en buiten Houten kunt u AutoMaatje voor Medische ritten vragen. 
Zij brengen u graag naar bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis. 

Sociale ritten 
Wilt u uw partner/familie bezoeken in een verzorgings-/verpleeghuis in Houten? Een 
bezoek brengen aan andere familieleden, de supermarkt of bibliotheek?  
AutoMaatje kan u brengen en/of halen. 

Boodschappenritten 
In noodsituaties, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u AutoMaatje 
vragen uw boodschappen voor u te halen. 

Het bestuur van de KBO Houten / Bunnik bestaat uit: 
 

Voorzitter: C.P. (Cees) Stal 030 637 8108, c.stal@kpnmail.nl 

Secretaris: H. (Henk) Donker 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Penningmeester: 
 

P.W. (Nel)  
Steenman-Vernooij 

030 635 0606, pwsteenman@lijbrandt.nl 
 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

J.G. (Ko) Vernooij 030 637 1209, kovernooij@gmail.com 
 

Belastinginvulhulp: Via de secretaris 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Ouderenadviseur: 
 

M.A.G. (Marja) 
Hoonhoud-Derks 

06 2202 3889, 
vraagbaak.houten@gmail.com 

http://www.kbohouten.nl/
mailto:automaatje@vervoerhouten.nl
mailto:c.stal@kpnmail.nl
mailto:pwsteenman@lijbrandt.nl
mailto:kovernooij@gmail.com
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HOUTEN OP WEG naar ook voor SENIOREN een AANTREKKELIJKE GEMEENTE 
 
De komende decennia zal het aandeel van senioren in de totale populatie van Houten fors 
toenemen. Dit gegeven vraagt van de gemeentelijke politiek meer aandacht voor senioren. 
 
Wanneer kan Houten zich een seniorvriendelijke gemeente noemen? 
 

• Als het gemeentelijk apparaat voor alle senioren eenvoudig bereikbaar is: 
 
➢ Altijd een echt persoon beschikbaar die senioren te woord kan staan, 
➢ Begrijpelijke procedures, formulieren, etc., 
➢ Welgemeend structureel overleg met senioren over beleid en uitvoering. 

 

• Als de openbare ruimte en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor alle senioren: 
 
➢ Voldoende openbare voorzieningen, zoals banken en toiletten, 
➢ Groene omgeving voor recreatie en ontmoeten. 

 

• Als de overstap van zelfstandig wonen naar levensloopbestendige woningen en/of 
zorginstellingen vanzelfsprekend is: 
 
➢ Flexibele overstap en actieve begeleiding van zelfstandig wonen in eigen woning 

naar (zorg-) appartementen of zorginstellingen. 
 

• Als alle vormen van zorg thuis voor senioren bereikbaar en betaalbaar zijn: 
 
➢ Integrale aanpak Thuiszorg, Mantelzorg en WMO-ondersteuning. 

 

• Als een fatsoenlijk besteedbaar inkomen voor alle senioren kan worden gegarandeerd: 
 
➢ Integrale aanpak van Vrijstellingsregelingen en bijzondere bijstand in een 

samenhangend armoedebeleid voor senioren. 
 

• Als welzijn en cultuur ook voor senioren bereikbaar en betaalbaar zijn: 
 
➢ Bevorderen samenwerking van vrijwilligers-, welzijns- en ouderenorganisaties 

gericht op een breed en samenhangend aanbod van actieve en passieve 
tijdsbesteding. 

 
KBO Houten/Bunnik is een zelfstandige vereniging met meer dan 700 betalende leden die 
zich inzet voor de belangen van alle senioren in Houten. Enerzijds door een reeks van eigen 
activiteiten voor haar leden, en anderzijds door belangenbehartiging van haar leden en 
daarmee alle andere senioren, als gesprekspartner bij alle relevante partijen. 

http://www.kbohouten.nl/

