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Van de voorzitter 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het 2 graden onder nul, plotseling winter dus.  
We krijgen er weliswaar weer een aantal leden bij, die overstappen vanuit de afdeling 
Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, maar alleen omdat deze afdeling is 
opgeheven.  
Het blijkt overal steeds moeilijker om mensen te vinden die op welke manier dan ook 
iets willen doen voor hun afdeling. Wij hebben gelukkig nu een volledig bestuur maar 
jammer genoeg nog geen potentiële opvolgers. Laten we hopen dat we niet uit arren 
moede onze afdeling in de toekomst moeten opheffen.  
Daarvoor is KBO Houten Bunnik toch voor vele leden te belangrijk. We blijven 
positief en hopen op betere tijden met meer actieve leden, die een steentje willen 
bijdragen. Een nieuwe lente na de winter. 
Omdat dit het laatste Afdelingsnieuws is van 2022 wens ik u allen nu al een gezellige 
pakjesavond, een gezegende Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar. Maar we zien 
elkaar misschien nog dit jaar op de decemberbijeenkomst. 
Tot ziens op de decemberbijeenkomst op 12 december. 
 
Van de wandelgroep 
 
* NS-wandeling 5 november 2022 de Vuursche, 13 km. 
Afwisselende wandeling met bos en heide. We liepen van station Maarn naar 
Hollandsche Rading. In het Baarnsebos liepen we over de berceau: een slingerpad 
van gesnoeide berken en langs paleis Soestdijk. In Lage Vuursche lekker koffie 
gedronken. Opvallend waren de vele paddenstoelen en zwammen in grote 
verscheidenheid. Het was een mooie wandeling op een zonnige dag. 
* Korte wandeling de Watertoren van Werkhoven, 9 km. 
We fietsten naar de Brink in Werkhoven. We liepen via de Hollendewagenweg naar 
de Watertoren. Vervolgens liepen we een stuk van het Kromme-Rijnpad door de 
weilanden en rondom kasteel Beverweerd terug naar Werkhoven. Verrassend leuke 
wandeling en betrekkelijk dichtbij. 
* Op donderdag 1 december lopen we de NS-wandeling Utrechtse Heuvelrug. We 
lopen dan van station Driebergen-Zeist naar Baarn, 15 km. 
Op dinsdag 13 december plannen we weer een korte wandeling van + 10 km.  
Het is nog niet bekend wat we dan gaan doen. Suggesties zijn altijd welkom! 
Heb je ook interesse in onze wandelgroep, meld je dan aan bij Ko Vernooij. Hij voegt 
je toe aan de app- en de mailgroep. Zo blijf je op de hoogte van onze plannen. 
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Klaverjassen  
 
N.a.v. de enquête 2021, de vraag m.b.t. een kaart – klaverjasgroep: helaas kunnen 
wij dit zelf niet goed invullen. Maar u bent welkom bij de korfbal vereniging Victum. 
Gedurende de wintermaanden hebben zij elke maand een klaverjasavond, waar 3 
bomen van 12 spelletjes worden gespeeld. Er is per avond een ranking en een 
seizoen list. Het kost € 4,50 en u hoeft zich niet aan te melden. Op de website van 
Victum, www.victum.nl, zijn de activiteiten terug te vinden, onder tabblad Nieuws, 
volg de verwijzing Evenementen, en dan door naar Klaverjassen. Het adres is: 
kantine Victum, Hefbrug 7 (naast het zwembad). 
Bij navraag is ook gebleken dat er in de dagkapel bij de R.K. kerk aan de 
Loerikseweg nog enige plaatsen vrij zijn om te klaverjassen. 
Daar wordt op woensdagmiddag om 13.30 uur geklaverjast. 
Voorlopig kunt u daar zo binnenlopen en een potje mee kaarten. U hoeft alleen te 
betalen voor de consumpties (slechts € 1,00 voor koffie, thee, frisdrank en iets meer 
voor een wijntje). 
 
Nieuw bestuurslid 

 
Sinds de ALV van 25 oktober jl. ben ik bestuurslid KBO Houten Bunnik.  
Mijn naam is Thijs Cuppen, oud 76 jaar. Geboren in Escharen, een kerkdorp 
behorende bij Grave. Grave, een mooi vestingstadje, ligt in Noord-Oost Brabant aan 
de Maas en is de meest belegerde stad van Nederland. Zeker de moeite waard om 
eens te bezoeken. 
Inmiddels wonen mijn vrouw en ik al 34 jaren met veel plezier in Houten aan de 
Loerikseweg. 
Ik heb Economie-Openbare Financiën gestudeerd en ben gedurende 42 jaren in 
verschillende gemeenten, waaronder Houten, werkzaam geweest. Daarnaast heb ik 
projectmatig gewerkt voor het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking en dan 
voornamelijk in diverse landen in Afrika en Oost-Europa. 
Sedert 2006 ben ik actief in de KBO. De eerste jaren als bestuurslid in de Provinciale 
Bond Utrecht waar ik me nogal bezig heb gehouden met het verder verspreiden van 
het HUBA-project (belastinginvulhulpen). 
Dat doe ik al die tijd ook zelf in Houten en omgeving. 
Verder was ik voor de KBO docent VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) in de 
Provincie Utrecht en enkele jaren als VOA actief in Houten. 
Mijn  hobby’s: vooral muziek luisteren en trompet spelen in een bigband. Aan lezen 
besteed ik veel tijd en samen met mijn vrouw op pad gaan met de caravan proberen 
we nog jaren vol te houden. 
 
Korting rijbewijskeuring 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2022 kwam er een vraag:  
De korting op de rijbewijskeuring, hoe zit dat wel- of niet als KBO lid? 
Gelukkig waren er enkele recente ervaringsdeskundige in de zaal. Het blijkt dat bij 
het maken van de keuringsafspraak het KBO-lidmaatschap gemeld moet worden.  
Is uw pasje is zoek: neem dan contact op met Ko, u krijgt een vervangende brief. 
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Wijzigingen AOW en toeslagen per 1 januari 2023 
 
In de laatste week van november krijgen mensen, die nu een zorg- of huurtoeslag 
hebben een brief, waarin o.a. staat dat de regeling mogelijk verruimd wordt.  
Het blijkt een vrij onduidelijke brief te zijn, waarin staat dat het toetsingsinkomen 
2023 vanwege de inflatie (geschat 12%) verhoogd wordt.  
Dit heeft in een aantal gevallen gezorgd voor paniek reacties. Ons advies is om rustig 
af te wachten want pas in januari is de AOW bekend en ook het eventuele nieuwe 
pensioen. Op dat moment kan pas het nieuwe toetsingsinkomen worden vastgesteld. 
Eventuele aanpassingen kunnen altijd met terugwerkende kracht worden aangepast. 
Derhalve trek u niet te veel aan van de automatische beschikking die komende tijd 
wordt verstrekt. Dit is een voorlopige.  
Indien de AOW wordt aangepast worden naar onze verwachting ook de 
grensbedragen aangepast. 
In januari komen we hierop terug met een duidelijke uitleg. 
 
Contributie 
 
De contributie voor 2023 blijft € 24,00 per lid, € 46,00 voor een echtpaar of 
samenwonenden. Heeft u geen machtiging afgegeven dan is de contributie per lid  
€ 25,50, of € 49,00 per echtpaar of samenwonenden. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de 
ledenadministrateur (zie kader onderaan) vóór 15 december. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap vervallen ook de voordeeltjes van het lidmaatschap, zoals 10% korting 
op de aanvullende ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis, eventueel hulp bij uw 
belastingaangifte, rijbewijskeuring. 
 
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 

Bestuurslid: M.H.M. (Thijs) Cuppen  06 5392 8890, thijshan.cuppen@gmail.com 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

J.G. (Ko) Vernooij 030 637 1209, kovernooij@casema.nl 

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

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

06 2202 3889, vraagbaak.houten@gmail.com 

 
 

 


