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Van de voorzitter 
De schoolvakantie zit er weer op; het fladderen is alweer voorbij. En daarmee 
herneemt het gewone leven zijn ritme, zij het dat juist senioren nu hun kans grijpen 
om nog even neer te strijken op een rustige camping of in een rustig hotel. 
Ook KBO Houten Bunnik komt weer langzaam op stoom. Er is weer een magazine 
met het vertrouwde Afdelingsnieuws. We treffen voorbereidingen om ons te 
presenteren op de activiteitenmarkt op 3 september op het Rond. En er zijn weer 
reizen gepland. En Ko heeft met succes een wandelgroep opgericht. 
 
Het plan om onze leden kennis te laten maken met kunstenaars en hun werk begint 
verder vorm te krijgen; we zijn nu in gesprek met een aantal kunstenaars en er is een 
subsidie van de gemeente beschikbaar. Er komen zes sessies, te weten eerst een 
kennismaking van alle deelnemers met de geselecteerde kunstenaars om elkaar en 
de verschillende kunsten te leren kennen, daarna vijf sessies met een of meer 
kunstenaars en tenslotte een slotsessie om met elkaar te bespreken wat we ervan 
vonden en of het voor herhaling vatbaar is. Mocht u alsnog belangstelling hebben, er 
is nog plaats (ook voor introducés). Grijp die kans!! 
 
Er bereiken ons steeds meer berichten van andere afdelingen dat ze ernstige 
problemen hebben om een compleet bestuur te formeren; sommige overwegen zelfs 
om die reden opheffing. Ook bij onze afdeling gaat Nel, onze penningmeester, 
geleidelijk afscheid nemen. We zijn vanaf dat moment dan ook incompleet. We 
hebben al eerder een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Helaas tot nu toe 
met weinig succes. Laten we hopen dat er toch leden komen die de handschoen 
oppakken om te voorkomen dat we ook het bijltje erbij neer moeten gooien. 
 
Belangrijke data: maandag 24 oktober: Algemene Ledenvergadering in Schoneveld 
                           maandag 12 december: decemberbijeenkomst in De Engel 
 
Van de Reiscommissie  
 

13 Juli hadden we een middaguitstapje naar Woudenberg voor een High Tea.  
De belangstelling was bemoedigend, 43 mensen. Hieruit blijkt ook dat er veel 
belangstelling is voor de kortere uitstapjes, zoals ook bleek uit de enquête.  
In de korte tijdspanne, van 13.30 tot 17.00, werd er heel wat bijgepraat.  
Al met al een geslaagde middag. 
 

Als afsluiting van het seizoen is er dinsdag 13 september nog een volledige dagtocht 
naar Frederiksoord in Drenthe, waar we museum “de Proefkolonie” gaan bezoeken.  
Uitgebreide beschrijving en aanmeldstrook bij het vorige Afdelingsnieuws. 
Ik heb pas 22 aanmeldingen dus aarzel niet, schrijf u alsnog in.  
Minimum aantal aanmeldingen moet donderdag 1 september 35 personen zijn.  
Zo niet dan wordt de trip gecanceld. 
Aanmelden en opvragen van aanmeldformulier kan bij Ko Vernooij,  
telefoon: 06-23983674, of per mail: kovernooij@casema.nl   
Kijk ook eens op:  https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/houten/activiteiten/ 
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Wandelgroep KBO 
 
Als bestuur bereikte ons een verzoek om een wandelgroep te starten. 
Via de mail hebben we een oproep gedaan naar de leden en dit heeft in eerste 
instantie 12 reacties opgeleverd. Ondertussen hebben we al twee wandelingen 
achter de rug.  
De eerste wandeling was er één van 7 km door de landerijen rondom Beverweerd in 
Werkhoven. We gingen met 10 deelnemers op de fiets naar het startpunt, de 
bushalte langs de Provinciale weg.  Een mooie gevarieerde wandeling door de 
weilanden, incl. slootplanken, besloten met een heerlijk ijsje.   
De tweede wandeling was in Schalkwijk, het Vuijlcoppad, een wandeling van 8 km, 
door o.a. het verdronken bos en met een  touwpontje onderweg. Ook hier gingen we 
op de fiets naar het startpunt, het Pannenkoekenrestaurant. Ook deze wandeling 
werd gezellig besloten met een heerlijk ijsje.   
Indien u ook belangstelling hebt om te wandelen, voor inlichtingen en/of opgeven 
kunt u contact opnemen met  Ko Vernooij. U wordt voor elke wandeling uitgenodigd 
via een speciale app-groep, waaraan u toegevoegd wordt. Heeft u geen WhatsApp 
dan gebeurt dit via mail of telefonisch. 
De wandelingen gaan van 6 tot 15 km, meestal in de buurt maar ook verder weg. 
Verder weg zijn de langere wandelingen  Dan gaan we er gezamenlijk per auto naar 
toe, met elkaar meerijdend. 
 
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. 
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. 
 
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 

 


