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Van de voorzitter 
 
Het najaar is aangebroken, hoewel de temperatuur op dit moment eerder bij het 
voorjaar past. En najaar betekent Algemene Leden Vergadering, welke dinsdag  
25 oktober heeft plaatsgevonden. 
Helaas konden we bij het verzenden van die uitnodiging nog niet de naam van het 
voorgedragen nieuwe bestuurslid melden omdat het gesprek met het bestuur nog 
moest plaatsvinden en de kandidaat daarin kon aangeven of hij daadwerkelijk wilde. 
Gelukkig was het antwoord “JA” en dus kunnen we nu de naam bekend maken zoals 
vereist in de statuten. We dragen met genoegen de heer Thijs Cuppen voor. Thijs 
heeft veel ervaring met het besturen binnen KBO en is binnen KBO Houten Bunnik al 
jarenlang actief als Hulp Bij Belasting Aangifte (HUBA). Thijs gaat vanaf 1 januari 
2023 binnen het bestuur de rol van penningmeester overnemen van Nel Steenman, 
die ons vele jaren in die rol heeft ondersteund.  
Dit jaar is er na 2 jaar te hebben overgeslagen weer onze decemberbijeenkomst,  
Dus tot ziens op 12 december bij De Engel. De uitnodiging hiervoor is nu bijgevoegd. 
 
Van de Reiscommissie  
 

Het is een moeilijk jaar geweest. Na de gedwongen stop van 2 jaar vanwege de 
Coronapandemie is het blijkbaar moeilijk op gang komen. Een aantal vaste 
deelnemers aan de reisjes zijn door een verminderde vitaliteit afgehaakt en de 
jongere ouderen moeten schijnbaar nog aan het idee van een busreis wennen. 
Desondanks zijn er toch nog meerdere uitstapjes geweest.  
Het seizoen begon op 20 april met een bezoek aan Vander Kloostermode in 
Boskoop met 27 deelnemers gevolgd door een dagtocht op 12 mei naar de 
Biesbosch (museum, rondvaart, lunch en diner) met 37 deelnemers.  
 
22 juni was er een kortere trip, nl een lunchvaart op de Linge met aansluitend een 
bezoek aan een kersenboomgaard in de Betuwe. Hier hadden 50 mensen op 
ingetekend.  
Woensdag 13 juli weer een korter uitje, nl. een High Tea in Woudenberg met  
43 participanten. Tijdens al deze uitstapjes hadden we in ieder geval schitterend 
weer. Daarentegen moesten we onze 5-daagse naar Ootmarsum en de dagtocht 
naar Frederiksoord, evenals ons tweede bezoek aan Vander Kloostermode cancelen 
i.v.m. te weinig animo.  
Al met al een beetje teleurstellend jaar, maar toch gaan Hanny en ik vol goede moed 
een mooi programma samenstellen voor volgend jaar. Wij houden u steeds op de 
hoogte via ons Afdelingsnieuws. 
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Nieuws van de wandelgroep 
 

De afgelopen maand hebben we 2 wandelingen gemaakt.  
De eerste was een NS-wandeling van 15 km, beginnend vanuit Santpoort-Noord 
door de Kennemerduinen, vervolgens over het strand naar Zandvoort.  
Een stevige wandeling met schitterend weer.  
De tweede wandeling was een korte wandeling door Vreeswijk.  
Start- en eindpunt was het Hajé-restaurant langs de A27.  
De volgende wandeling is gepland op 5 november. Dit is een NS-wandeling van  
13 km vanuit Baarn naar Hollandsche Rading. Dan gaan we genieten van de 
herfstkleuren in het bos.  
Wilt u ook eens meelopen, dan kunt u zich opgeven bij Ko Vernooij,  
tel.:06-23983674,  e-mail: kovernooij@csema.nl. U wordt dan toegevoegd aan de 
wandelappgroep. Heeft u geen mobiel dan word u via e-mail of telefonisch op de 
hoogte gehouden.  
De wandelingen variëren van 7 km tot 15 km.  
Korte wandelingen in de buurt van Houten: dan gaan we per fiets of zo nodig 
gezamenlijk met de auto naar het startpunt. Voor de langere wandelingen kiezen we 
bij voorkeur NS-wandelingen. 
 
Belangrijke datum:  
 
Maandag 12 december: decemberbijeenkomst in De Engel 
 

H. Missen 

Zondag 30 oktober 09.30 uur in Bunnik 
Zondag   6 november 09.30 uur in Werkhoven 
Zondag 13 november 11.00 uur in Odijk 
Zondag 11 december 11.00 uur in Houten 

 
 
 
 
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 

 


