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Anneke Verweij-Kuiper
Op 14 oktober is onze secretaresse Anneke Verweij-Kuiper na een korte ernstige
ziekte overleden. Op dinsdag 20 oktober is er in Zeist afscheid van haar genomen.
Op 19 maart 2007 woonde zij haar eerste vergadering bij. Na ruim 2 jaar, in
september 2009, heeft zij de secretariaatswerkzaamheden overgenomen van Agnes
Winkel. Dus ruim 10 jaar heeft zij zich met 100% ingezet om alles van K.B.O. in
goede banen te leiden: agenda’s en verslagen maken van de vergaderingen, maar
ook organiseren van de december bijeenkomst en het opstellen van het
Afdelingsnieuws behoorde tot haar taken. Ook maakte ze al die tijd deel uit van het
clubje mensen die onze leden met een kroonjaar gingen bezoeken met een kleine
attentie. Dit vond ze altijd heel fijn om te doen, vooral omdat je een luisterend oor kon
bieden aan de jarigen.
Nu gaan we verder zonder haar ….
Wij wensen Steef, zijn (schoon)kinderen en de 6 kleinkinderen veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
H. Missen
Bunnik
Houten

zondag 22 november om 9.30 uur
zondag 29 november om 11.00 uur

Nieuwe leden
Dit jaar hebben wij al afscheid moeten nemen van 34 leden door overlijden. Ook zijn
er diverse leden verhuisd. Daarom zijn wij weer op zoek naar nieuwe leden. Mocht u
iemand weten die daadwerkelijk lid van onze vereniging wordt, dan ontvangt u € 7,00
korting op uw contributie voor 2021. U kunt dit melden bij onze ledenadministrateur:
Ko Vernooij, telefoon 030-6371209`.
Activiteiten
Omdat alle activiteiten dit jaar geen doorgang konden vinden vanwege het coronavirus hadden wij bij het vorige Magazine een bon voor een kopje koffie/thee met wat
lekkers bij restaurant De Engel te besteden in oktober of november. Helaas is nu de
horeca ook gesloten zodat u hier geen gebruik van kunt maken.
In overleg met Pim Derks is de actie verlengd tot en met december in de hoop dat de
sluiting inderdaad maar 4 weken duurt. Mocht het toch langer gaan duren dan laten
wij u in het volgende Magazine weten hoe het dan op te lossen.
Vanwege de coronamaatregelen van het restaurant en ter controle van onze
penningmeester verzoeken wij u de waardebon in te vullen en bij binnenkomst in te
leveren. Wij hopen dat het u dan toch zal smaken.
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