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Van de voorzitter 
 
Terwijl ik dit schrijf is het buiten 28 graden; de zomer is dus echt begonnen.  
 
Zoals u misschien nog weet hebben meerdere leden tijdens de presentatie van de 
enquête gevraagd om, in plaats van lange reizen, meer korte dagreizen te 
organiseren. Dat hebben we inmiddels gedaan en inderdaad is de belangstelling 
groot. Daar gaan we dus mee door. 
 
Op onze vraag wie er belangstelling heeft voor de vrijblijvende kennismaking met 
kunstenaars uit Houten en hun vakgebied hebben 18 leden spontaan positief 
gereageerd. 
Genoeg om verder te kunnen gaan. Het programma gaat er als volgt uit zien:  
een gezamenlijke kennismaking van alle deelnemers en kunstenaars, gevolgd door 
drie bijenkomsten met zelf te kiezen kunstenaars; dat kan er één zijn maar ook twee 
of drie. We gaan nu in onderhandeling met een aantal kunstenaars om tot afspraken 
te komen. En we gaan op zoek naar financiering, met name door de gemeente. 
Zodra we een stap verder zijn hoort u weer van ons. 
Mocht u bij nader inzien toch belangstelling hebben, dan kunt u zich nog aanmelden 
bij een van de bestuursleden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd nietwaar. 
 
Ik wens u allen een mooie zomer toe met veel zon en veel activiteiten zoals de 
Zomerschool en de korte dagreizen. Wat dat laatste betreft: er is nog plaats voor de  
high-tea op woensdag 13 juli in Woudenberg; aanmelden bij Ko. 
 
Presentatie over veiligheid 
 
Veiligheidsadviseur/docent bij KBO-PCOB Frans Brinkman zal tijdens een tweetal 
bijeenkomsten een presentie verzorgen over veiligheid in en om de woning met de 
titel “24 uur uit het leven van …..” Bij die puntjes zou ook uw naam kunnen staan.  
Het is een Power Point Presentatie inclusief een aantal filmpjes met in de hoofdrol 
Kees Hulst (Hendrik Groen). Na afloop krijgt u een aantal brochures mee naar huis. 
In Bunnik wordt de presentatie gegeven op 11 juli om 14.00 uur in het MFA De 
Kersentuin aan de Camminghalaan 27.  
In Odijk staat de presentatie gepland op maandag 8 augustus in het Dorpshuis, 
Rijneiland 7, eveneens om 14.00 uur.  
U kunt zich aanmelden via e-mail info@bunnikbeweegt.nl, per tel. 06-23244886  
of via de website www.bunniksamen.nl 
 
Wist u dat elke dinsdagmorgen in de bibliotheek van Bunnik en elke 
woensdagmorgen in het Dorpshuis van Odijk een Digicafé is? Hier kunt u terecht met 
uw vragen over uw PC, laptop, tablet en smartphone. Van 10.00 uur tot 11.30 uur 
bent u van harte welkom. De koffie staat klaar. Voor het Digicafé hoeft u zich niet aan 
te melden, kom gewoon even langs. 
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Van de Reiscommissie 
 
Nieuwe dagtocht 
 
Aangezien de 5-daagse reis naar Ootmarsum in september niet door kan gaan 
vanwege te weinig aanmeldingen, hebben we besloten een extra dagtocht te 
organiseren op dinsdag 13 september. Het doel van deze volledig verzorgde extra 
dagtocht is Frederiksoord in Drenthe, waar we museum “de Proefkolonie” gaan 
bezoeken.  
 
Vanaf 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid kolonies in onontgonnen 
gebieden in het toenmalige Nederlandse Koninkrijk. Ze werden ook wel 
pauperkolonies genoemd. Het doel was om de armen in de steden betere 
vooruitzichten te geven door ze werk op het platteland aan te bieden en zo 
zelfvoorzienend te maken. De Koloniën van Weldadigheid waren een sociaal 
experiment, dat door middel van structuur, dwang en tucht de samenleving wilde 
verbeteren. De Koloniën van Weldadigheid hebben de “Werelderfgoedstatus”.  
 
U kunt zich dus nu voor 2 uitjes opgeven: High-tea op 12 juli in Woudenberg en 
dagreis naar Frederiksoord op 13 september. 
Opgaveformulier van deze laatste dagtocht is bijgevoegd bij dit Afdelingsnieuws. 
 
Kijk ook eens op: https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/houten/activiteiten/ 
 
Verslag korte dagtocht naar Leerdam. 
 
We vertrokken afgelopen woensdag met een volle bus en stralend weer rond  
10.00 uur naar Leerdam. 
Na een toeristische route lang de Lek met prachtige uitzichten en veel 
wetenswaardigheden door chauffeur Leo verteld, waren we rond 12.00 uur bij de 
rondvaartboot in Leerdam. Na een goed verzorgd lunch was er nog ruim de tijd om 
boven op het dek van de omgeving te genieten. In plaats van een 2e toeristische 
route reed de chauffeur ons naar Wadenoijen naar een grote kersenboomgaard met 
winkel en terras. Dat viel bij iedereen in goede aarde en vele kilo’s kersen en 
aardbeien gingen mee richting Houten. Rond 16.00 uur kwamen we daar weer aan 
na een zeer geslaagde dag. 
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Klaverjassen 
 
In de enquête hebben nogal wat leden laten weten geïnteresseerd te zijn in 
klaverjasavonden. Door corona zijn nogal wat van deze activiteiten verdwenen of zijn 
er aanzienlijk minder deelnemers. Als wij dit als K.B.O. alleen moeten organiseren is 
het de vraag of er voldoende deelnemers te vinden zijn. We hebben gekeken of we 
toch wat voor u kunnen betekenen. 
Korfbalvereniging Victum houdt jaarlijks in de wintermaanden een aantal 
klaverjasavonden, waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn. Dus 1 en 1 = 2. 
Bij navraag blijkt dat ook onze leden van harte welkom zijn. De kosten zijn maar een 
paar euro. Er wordt gekaart op sportpark de Wetering, naast het zwembad. 
Bent u geïnteresseerd neem dan contact met de secretaris Henk Donker, dan krijgt u 
van hem verdere informatie, zoals de datums. U kunt dan gewoon mee kaarten en uit 
ervaring weten we, dat het supergezellig is. 
 
Extraatje voor mensen met een chronische ziekte. 
 
Elk jaar reserveert gemeente Houten een bedrag om chronisch zieke en 
gehandicapte inwoners tegemoet te komen in hun hoge zorgkosten.  
WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) regelt dit voor Houten.  
Inwoners kunnen tot 1 augustus een aanvraag doen.  
De tegemoetkoming is € 300,-. Dit geld kunnen de inwoners uitgeven zoals ze dat 
zelf willen. Om dit extraatje te ontvangen, moet men wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Op www.wil-lekstroom.nl/zorgkosten staat meer informatie. U kunt daar ook 
de vergoeding aanvragen. Daar staat ook het aanvraagformulier en wat er ingevuld 
en ingeleverd moet worden. Lever de complete aanvraag vóór 1 augustus in 
(digitaal). WIL betaalt de uitkering van deze tegemoetkoming vóór 30 november 2022 
uit.   
 
Inloggen met DigiD 
 
In de nieuwsbrief nr. 3, maart - april 2022, is er al op gewezen, er verandert iets bij 
DigiD. De smartphone en DigiD app zijn niet verplicht. Maar bij het inloggen met 
gebruikersnaam en wachtwoord wordt de 2-traps verificatie met een 6-cijfer code 
binnenkort wel verplicht.  
De radio uitzending van Houten FM, 107.3, WELZIJN Houten op 8 JUNI 2022, van 
11:00 - 12:00 uur gaat hier nog eens dieper op in.  
Wilt u dit nog eens nalezen en/of luisteren ga dan naar onze website: 
www.kbohouten.nl pagina nieuws, of ga direct naar Houten de FM pagina’s, daar 
kunt u het e.e.a. nog eens nalezen:  
www.omroephouten.nl/podcast/welzijn-houten-8-juni-2022 of beluisteren via 
www.mixcloud.com/houtenfm/welzijn-houten-08-06-2022-uur2. 
                             
Vacature 
 
Helaas heeft de penningmeester, Nel Steenman, aangegeven volgend jaar, na 23 
jaar, haar functie beschikbaar te stellen. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe 
penningmeester voor onze afdeling Houten/Bunnik. 
Wilt u plaatsnemen in een enthousiast bestuur en weet u een klein beetje van 
boekhouden, dan bent u waarschijnlijk de juiste persoon. 
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Wat zijn de taken: 

• Jaarlijks innen van de contributie (± 95% via automatische incasso) 

• Jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening (met behulp van een fijn 

boekhoudprogramma) 

• Betalen van rekeningen 

Wilt u meer weten over de werkzaamheden neem dan vrijblijvend contact op met de 
penningmeester via telefoon: 06-28386375. 
 
 
Kort verslag van de jaarvergadering van 19 april 
 
Het mocht weer, samen vergaderen. Dit was goed te merken want ± 40 mensen 
hadden de moeite genomen hierbij aanwezig te zijn. 
Na de gewone formaliteiten, zoals de notulen van vorige vergadering, kwam het 
financiële gedeelte aan de orde. De jaarrekening werd gepresenteerd en door de 
vergadering akkoord bevonden, nadat ook de kascommissie de cijfers in orde had 
bevonden. De heer van der Knaap heeft zich aangemeld als reserve 
kascommissielid. De penningmeester heeft aangegeven volgend jaar haar functie te 
willen neerleggen. (zie vacature) 
De vergadering werd afgesloten met de vertoning van een aantal korte 
documentaires over het Plein, wat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. 
Daarna was er nog een gezellige nazit. 
 
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 

   

 
 

 

 


