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Van de voorzitter
Beste leden,
We zijn bijna een jaar verder na mijn benoeming als voorzitter
en ben zeer verheugd dat het bestuur met de ondersteuning
van de kaderleden stappen voorwaarts heeft gezet.
Inmiddels is er een nieuwe commissie reizen onder leiding van
mevrouw van Basten die hard aan het werk zijn om u een mooi
programma aan te kunnen bieden voor nieuwe jaar 2017.
Tijdens de ALV, van woensdag 30 november 2016 zal de commissie de dagtrips en meerdaagse reizen aan u presenteren.
Met de ideeën die we van de leden hebben mogen ontvangen
zijn we aan de slag gegaan. Voor het met elkaar in gesprek te
gaan over het geloof hebben we het eerste gesprek gevoerd met
ZIN, een samenwerkingsverband van professionele geestelijk
verzorgers in de stad Utrecht. We zullen dit in de komende tijd
verder vormgeven en u daarover informeren
Voor de kaart & spelletjesmiddag waaronder klaverjassen zijn
we in gesprek om dit organiseren op de dinsdag en/of donderdag middag. Verder vindt er op dit moment een onderzoek
plaats naar de behoefte van de leden om ook op andere locaties
activiteiten te organiseren.
Graag wil ik u een bijzondere aandacht vragen voor de ziektekostenmiddag op woensdag 23 november 2016. Tijdens deze
middag wordt u geïnformeerd over de ziektekostenverzekering
2017 waar ook u persoonlijke vragen aan bod komen
Mocht u nu nog vragen hebben of ideeën neemt het bestuur
deze graag in ontvangst. Dit kunt u doen door middel van een
brief, email aan het secretariaat of bij de bekende telefoonnummers.
Hans Stahl
voorzitter
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KBO STAD-UTRECHT
Algemene ledenvergadering Katholieke Bond voor
Ouderen Stad-Utrecht
Datum :
Aanvang:
Locatie:
Adres:

Woensdag 30 november 2016
14:00 uur
Ontmoetingsruimte Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht

Openbaar vervoer: Bus 6, uitstappen halte Neckardreef of
Landskroondreef.
Agenda
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen post

4.

Verslag ALV 15 april 2016

5.

Jaarplan 2017

6.

Begroting 2017

7.

Reiscommissie

8.

Stand van Zaken Unie-KBO

9.

Stand van Zaken KBO provincie Utrecht

10. Bezorgen Rondomme en Nestor
11. Rondvraag
12. Sluiting
Heeft u vragen of inbreng laat dit uiterlijk vrijdag 11-11- 2016 om
11:11 uur weten aan de secretaris.
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Verslag ALV KBO Stad-Utrecht, 15 april 2016
Locatie: Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Aanwezig: Hans Stahl (vz), Mien Leistra (secr.),
Har Beelen (pen), Dick v.d. Horst (bestuur),
Charles Vrencken (notulist)
Wim Sluis (KBO provincie), ongeveer 30 leden
Afwezig mkg: Joyce Tjoa.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
2. Ingekomen stukken
Geen
3. Mededelingen
Joyce Tjoa (bestuurder) i.v.m. vakantie afwezig.
I.v.m. een uitvaart in de Rafaëlkerk maken we gebruik van
deze ruimte zonder geluidsinstallatie.
4. Verslag ALV 20 november 2015
Mevr. Klaessens is met 3x een s en een e.
Er wordt zorgvuldig gewerkt aan de fusieplannen tussen de
KBO en de PCOB. Eerst zullen de kantoren worden
samengevoegd en wordt er gewerkt aan een blad die ter
vervanging komt van de huidige Nestor en Perspectief.
Aanstaande woensdag hoort het Bestuur meer tijdens de
ALV van de Provincie.
Er komen klachten binnen over de bezorging. Dick van der
Horst vraagt begrip voor de tijd van bezorging omdat dit
geheel met vrijwilligers wordt verzorgd en tevens wordt
gevraagd om een alternatief adres van de bezorgers omdat
ze regelmatig voor een dichte deur staan.
Het verslag wordt verder vastgesteld met dank aan de
notulist
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5. Jaarverslag verenigingsbestuur
5.1 Secretarieel verslag
Secretarieel verslag wordt zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld
5.2 Verslag penningmeester
De aanwezige leden hebben de begroting 2017 (inclusief
toelichting) ontvangen en de penningmeester licht de
grotere posten uit de begroting 2017 nog kort toe. Het te
kort op de begroting is aanzienlijk terug gebracht en de
penningmeester verwacht in 2016 een verdere dalen. De
huur van kerkruimten betreft huur kapel. Er zijn
problemen met het innen van contributies van leden die
een machtiging hebben afgegeven. Hiervoor vindt
overleg plaats met de bank en de KBO Provincie om dit
probleem op te lossen.
5.3 Verslag kascommissie
De commissie heeft de jaarrekening 2015 gecontroleerd
en goed bevonden en verzoekt de vergadering decharge
te verlenen aan de penningmeester. De vergadering
bedankt de commissie voor haar werkzaamheden en
verleent de penningmeester decharge.
5.4 Benoeming kascommissie 2016
Mevr. Klaessens treedt af maar is bereid, als er geen
opvolging is, dit nog een jaar te doen. Mevr. Kooyman,
Mevr. Ritmeester en Mevr. Klaessens worden benoemd
door de ALV.
6. Huishoudelijk reglement
Wijziging: Stemgerechtigde leden alsook het bestuur
kunnen uiterlijk één maand voor de ALV kandidaten
voorstellen voor de bestuursfunctie. Wordt unaniem
aangenomen door de ALV.
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7. Bestuursverkiezing
De ALV gaat unaniem akkoord om ad interim voorzitter
Hans Stahl te benoemen tot voorzitter. De voorzitter dankt
de ALV voor het vertrouwen wat in hem gesteld.
8. Reis commissie
Voor de reis naar Vledder is het minimaal aantal deelnemers
35, sluitingsdatum 30 april. Tot nog toe 9 aanmeldingen.
Twee mei valt de beslissing of het doorgaat. Deelnemers
worden hiervan op de hoogte gebracht. Er zal met KBO
Leidsche Rijn worden overlegd over de eventuele
alternatieven.
Het bestuur zoekt commissie leden die dagtrips en middel
lange reizen willen organiseren.
Mevr. Voortman en Mevr. Klaessens zijn bereid om hierover
mee te denken. Computervaardigheid is een pre maar niet
het meeste belangrijke voor deelname in de commissie.
Verder wordt naar mogelijkheden gekeken voor dagtrips
inclusief diner.
9. Activiteiten commissie
Mevr. Klaessens is bereid om in deze commissie zitting te
nemen. In de Rondomme zal hier nog aandacht aan worden
gegeven. Het bestuur onderzoekt ook of activiteiten ook op
andere locaties kan plaats vinden. Waarbij rekening
gehouden wordt met de bereikbaarheid en de
parkeermogelijkheden.
Op het programma staan: veiligheid, Derde Wereld (Mien),
Mensen met beperkingen, kaartmiddag.
Suggesties vanuit de ALV:
Presentatie over vakantiereizen middels dia’s of films, over
het geloof met een pastoraal werker, samen eten.
Uit de ALV wordt verzoekt KBO-leden te bezoeken of een
kaartje te sturen bij ziekte. Het bestuur staat hier positief
tegenover echter is zij niet altijd op de hoogte van de
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persoonlijke omstandigheden van de leden. Het bestuur
verzoekt de ALV om bij ziekte of een jubileum het bestuur
hiervan op de hoogte te brengen.
10. Samenwerking PCOB Utrecht
Er heeft overleg plaats gevonden tussen KBO Stad-Utrecht
en PCOB Stad Utrecht. Er is afgesproken om elkaar verder
te versterken en op onderdelen samen te werken waaronder
de reizen. Mogelijk ook in samenwerking met KBO Leidsche
Rijn. Zie ook de nieuwsbrieven van KBO en PCOB.
11. IPad en Tablet cursus
Bij de aanwezige is er duidelijk belangstelling voor deze
cursus. Er worden nu mensen opgeleid die deze cursus aan
de leden kunnen gaan verzorgen. Mien Leistra en Mildred
Vlutters kunnen de cursus al geven.
12. Rondvraag
Activiteiten zijn altijd op dinsdag. Die dag is niet heilig.
Mogelijk is de vrijdag ook een mogelijkheid. Een
eucharistieviering, een lunch en daarna een
activiteitenmiddag. De eucharistieviering dan iets later, om
11.00 uur. 10.00 uur is erg vroeg! Wordt vervolgd.
13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezige voor hun inbrengen,
wenst een iedereen een prettige lunch toe en sluit de
vergadering.
Nieuwe leden
Wij heten mevr. Y. U. Resida welkom, en hopen haar op onze
bijeenkomsten terug te zien.
We hebben afscheid moeten nemen van:
Zr. Isidore Asbreuk, Mevr. EM van den Berg, Mevr. A. Vos- de Wael.
Dat zij moge rusten in vrede.
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Bezorgers gevraagd
Zoals u het gemerkt heeft waren er problemen met de bezorging de
afgelopen maand, er is al vaker voor gewaarschuwd en nu is het
gebeurd. Een belangrijke schakel in de totale bezorging is weg gevallen. Dus we zoek met spoed vervanging, u moet wel in het bezit van
een auto zijn, want het gaat om 19 adressen verdeeld over Overvecht,
Zuilen en Tuindorp e.o.
U levert de boekjes af bij de bezorgers.
Dit is 10x per jaar.
Verder, en niet minder belangrijk, bezorgers, het gaat om de adressen rond:
Winkelcentrum Overvecht en De Gaard.
Verder nog rond de Vleutenseweg en een
deel van Zuilen.
En verder nog vele reserves, zodat wij enkele bezorgers kunnen ontlasten. Wij zijn toch samen KBO en denken aan onze medeleden
Toch, die elke maand hun blad willen ontvangen.
Inlichtingen en aanmelden bij: Dick v.d. Horst,
email: f.vd.horst@hccnet.nl of 030-2716293

Betrek ouderen bij digitale gezondheidszorg
In onze samenleving gaat steeds meer via internet. Ook in de
gezondheidszorg. De KBO deed mee aan
onderzoek naar senioren en ‘eHealth’.
Dit onderzoek gebruikt de KBO om de
belangen van ouderen te behartigen.
Onze boodschap: betrek ouderen zo vroeg
mogelijk bij ICT-ontwikkelingen.
Een consult met de huisarts op afstand via de computer en zorgcontroles via apparaten thuis, waarbij een arts of assistent via de medische post meekijkt. De ontwikkelingen gaan snel.
Houden ouderen het bij? De KBO vindt dat er nog grote stappen
moeten worden gezet voordat de technieken succesvol ingezet kunnen worden bij ouderen. De nieuwe systemen zijn vaak te ingewikkeld voor ouderen. Wel biedt ‘eHealth’ kansen om de zorg beter,
goedkoper en toegankelijker te maken. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat alle gebruikers het begrijpen!
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Om senioren beter bekend te maken met technologisering van de
samenleving, is de KBO gestart met een eigen tabletproject
(klik hier voor meer informatie). Daarnaast pleit de KBO ervoor dat
elektronische identificatie veilig en eenvoudig wordt.
Denk aan Digi-D bij de overheid. Nu heb je allerlei passen, wachtwoorden, gebruikersnamen en nummers nodig voor verschillende
instanties. De KBO dringt aan op een simpeler en veiliger systeem.
Ook daarvoor geldt: betrek ouderen erbij!
Bron: Unie KBO
Vertegenwoordiging KBO Stad Utrecht

Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter-Schrijnemaker inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter-Schrijnemaker inge.bouter@planet.nl
Vervoer, Verkeer en Veiligheid Louis Bouwman
030-2513501
Minimabeleid
Mildred Vlutters-Francisca 030-2722544
Wonen
Nel Scholten
030-2513188
Zorg en welzijn:
Vacant
Thuiszorg Stad-Utrecht:
Vacant
Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06-22199671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030-2513730
06-17470060

50PLUS BIOSCOOP PATHÉ REMBRANDT UTRECHT
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht, aanvang 13.30 uur, kosten € 6,50
Programma 31oktober, 01-07-08 november 2016
BROOKLYN
Brooklyn vertelt het meeslepende verhaal van
Eilis Lacey, een jonge Ierse immigrante die rond 1950 in Brooklyn
haar weg probeert te vinden.
Aangetrokken door het veelbelovende Amerika, verruilt Eilis het
comfort van het huis van haar moeder in Ierland voor de oevers van
New York. Het heimwee verdwijnt snel wanneer Eilis wordt
bedwelmd door de liefde. Maar haar nieuw gevonden geluk wordt al
snel verstoord door haar verleden en Eilis zal een keuze moeten
maken tussen twee landen en twee verschillende levens.
Lengte: 111 minuten.
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Programma 14-15-21-22 november 2016
TRUMBO
Dalton Trumbo was in 1947 een van de best betaalde scenaristen van
zijn tijd. Hij behoorde echter ook tot een groep filmartiesten wiens
carrières abrupt onderbroken werd.
Aangezien hij niet meer onder zijn eigen naam kon werken, schreef
hij verder onder een pseudoniem. Desondanks slaagde Dalton erin
om enkel met de kracht van woorden en zijn scherpe geest nog
2 Oscars te winnen. Hij klaagde de absurditeit en onrechtvaardigheid van de zwarte lijst aan, die invloed had op de levens en carrières
van uiteenlopende figuren als roddeljournaliste Hedda Hopper,
John Wayne, Kirk Douglas en Otto Preminger.
Lengte: 124 minuten.
Programma 28 – 29 november - 05 – 06 december 2016
MONSIEUR CHOCOLAT
Het waargebeurde verhaal van de legendarische clown Chocolat, de
eerste zwarte circusartiest van Frankrijk, die grote successen beleefde
in de tijd van de belle époque in Parijs.
Monsieur Chocolat vertelt het waargebeurde verhaal van de legendarische Franse clown Chocolat, de eerste zwarte circusartiest die uitgroeit tot een beroemdheid in de tijd van de belle époque in Parijs.
Samen met zijn partner, de clown Footit, beleeft hij weergaloze
successen. Maar kan hij omgaan met de valkuilen van de roem, de
vele vrouwen en het snelle geld? Het vergeten verhaal van een buiten
gewone man.
Lengte: 124 minuten.

OUDERENDAG 1 OKTOBER 2016
Zaterdag 1 oktober was er in het Bartholomeus Gasthuis de
jaarlijkse ouderendag georganiseerd door de COSBO.
Daar waren wij als KBO Stad-Utrecht samen
met de PCOB ook aanwezig. Wij hebben kennis kunnen maken met veel van onze leden.
De meeste hadden wij nog nooit op een van
onze activiteiten middagen gezien. Wel hoorde we veel positieve geluiden, ook over onze samenwerking
met de PCOB. Ik hoop u dus ook eens te kunnen ontmoeten op
een van onze middagen. Wij stellen het op prijs als u bepaalde
12

wensen heeft, dat dan ook aan ons wilt door geven.
U weet het samen zijn we KBO, samen maken we het beleid.
Dick v.d. Horst

Spannend pensioendebat tussen oud en jong
Op 4 oktober organiseerde KBO-PCOB een debat. Wetenschappers,
jongeren en ouderen gingen met elkaar in gesprek over AOW en
pensioenen. Waar ligt de toekomst?
De gemoederen liepen af en toe hoog op, maar het was vooral een
vruchtbare bijeenkomst.
Onze oudedagsvoorziening staat op de tocht.
Bernard van Praag (emeritus hoogleraar
economie) en Martin Pikaart (voorzitter Alternatief Voor Vakbond en auteur van
De Pensioenmythe) benadrukken dat steeds
minder jongeren de AOW-premie betalen voor steeds meer ouderen.
Van Praag is hierdoor “helemaal niet zo optimistisch” over de toekomstbestendigheid van de AOW.
Don van der Steeg, bestuurslid van CNV Jong en werkzaam in de
pensioenwereld, denkt dat de AOW niet meer past bij de wensen en
mogelijkheden van jongeren.
Van Praag bekritiseert de nieuwe wetgeving over de dekkingsgraad
van de pensioenfondsen. Hij vindt indexaties en paniek overbodig en
krijgt daarvoor bijval vanuit de zaal. Lijnrecht tegenover van Praag
staat Pikaart. Deze zegt dat de huidige situatie ouderen bevoordeelt
ten koste van jongeren. De temperatuur in de zaal liep flink op.
“Jullie spelen jong en oud tegen elkaar uit en dat is niet terecht!”
Wie heeft er nu gelijk? Econoom en universiteit hoofddocent
Marike Knoef denkt dat het tijd is om de strijdbijl te begraven en samen op zoek te gaan naar een ander stelsel. Haar presentaties zijn te
zien op:
http://prezi.com/imkh_sbjoieq/?utm_campaign=share&utm_medium=cop
y&rc=ex0share en
http://prezi.com/dds49r0jmlq7/?utm_campaign=share&utm_medium=co
py&rc=ex0share

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa concludeert: “Laten we uit
de stellingen komen en ook de komende tijd samen blijven nadenken
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en praten over een duurzame en solidaire oudedagsvoorziening.”
Het debatverslag verschijnt ook in het decembernummer van het
KBO-ledenblad Nestor.

Houd 75-plussers aangehaakt bij de samenleving
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO
over internetgebruik onder senioren.
Directeur Manon Vanderkaa:
“Afhankelijkheid en isolement kunnen het
gevolg zijn. De KBO helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving.”
In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet. De helft
gaat ook niet meer online. Terwijl communicatie met de overheid,
belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds moeilijker worden.
Met alle gevolgen van dien.
Vangnet
De Unie KBO pleit daarom al langer voor een gedegen vangnet. Ook
zonder internet moet dienstverlening toegankelijk blijven. En er is
betere ondersteuning nodig voor de senioren zonder internet die wél
digitaal willen. Manon Vanderkaa: “Er zijn veel redenen waardoor
mensen niet meer online gaan. Het is vaak ingewikkeld, te duur, men
is bang om fouten te maken of er is gebrek aan vertrouwen. Vaak
weten mensen ook niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp of
advies.”
De groep zonder internet wordt langzaam kleiner. Van de senioren
die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online.
De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar
en twee derde daarvan is vrouw. De helft van senioren zonder internet overweegt alsnog zich het internet eigen te maken. De KBO biedt
op verschillende manieren hulp. Op een laagdrempelige manier
kunnen KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een
tabletcoach.
Bron: Unie KBO
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Activiteitenprogramma 2016
De activiteiten vinden in de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4,
3562 RD Utrecht. Te bereiken met Bus 6, halte Neckardreef
Vrijdag 18 november 2016
10:00 uur
Eucharistieviering en aansluitend koffiedrinken
Woensdag 23 november 2016
Ziektekostenverzekering

14:00 – 17:00 uur

Woensdag 30 november 2016
Algemene ledenvergadering

14:00 – 17:00 uur

Vrijdag 16 december 2016
11:00 - 14:30 uur
Kerstviering met aansluitend een lunch
Dinsdag 20 december 2016
10:45 – 20:00 uur
Dagtocht kerststal in de Basiliek van Oudenbosch inclusief diner
Woensdag 11 januari 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst

14:00 – 17:00 uur

Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0800-8112
112
0900-8844
0900-1844

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht!
Via 06-38146758 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel
mogelijk antwoord op uw vraag. De gemeente probeert een half jaar
of dit goed werkt. WhatsApp is een handig communicatie middel
voor iedereen met een zogeheten smartphone.
Rijbewijskeuring:
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085-4883616. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
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Senioren ziektekostenverzekering 2017
Woensdag 23 november 2016
Aanvang: 14:00 uur
Locatie:

Ontmoetingsruimte Rafaelkerk,
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht

Openbaar vervoer: Bus 6, uitstappen halte Landskroondreef of
Neckardreef.
Voor veel senioren is het een hele opgave om een keuze te maken voor een ziektekostenverzekering en welk
pakketten het beste past bij hun persoonlijke situatie.

Door de ingewikkeldheid blijven veel senioren hun hele leven bij de
zelfde verzekeringsmaatschappij omdat ze dat als veilig ervaren ondanks het feit dat ze waarschijnlijk te veel betalen of pakketen hebben
die ze helemaal niet nodig hebben maar daarvoor wel betalen.
Het is ook mogelijk dat u ergens niet voor verzekerd bent en daardoor niet de zorg kan ontvangen die u eigenlijk wel nodig heeft. En wanneer u deze zorg toch zou willen ontvangen
voor hoge kosten kan komen te staan.
Tijdens deze middag wordt u geïnformeerd over de veranderen in
2017 waarbij het mogelijk is om vragen te stellen aan de aanwezige
deskundigen
Vervolgens is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek meer duidelijkheid te krijgen over u persoonlijke situatie en welke polis het beste bij zou passen en u
wat daarvoor moet betalen.
Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk
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Utrecht lezingen
Kerstmis in Rusland en de viering in de Russisch-Orthodoxe
Kerk.
Lezing door: Tatjana Aleksejevna Polman-Gorlova
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag
23 november 2016 om 14.00 uur in Parc Transwijk,
Hof van Transwijk 16 in Utrecht.
Tatjana Aleksejevna Polman-Gerlova laat ons genieten van Kerstmis
in Rusland en de viering in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Kerstmis
begint met een wel drie uur durende mis
in de Christus de Verlosser Kathedraal
in Moskou. Het kerstfeest is in Rusland
weliswaar een christelijk feest, maar er
zijn nog veel oude gebruiken van
heidense afkomst. Zo gebeuren er in de
kerstnacht wonderlijke dingen en
werken er mystieke krachten.
Ook Iconen spelen bij Christus’ geboorte
een grote rol. In deze lezing zien we prachtige beelden en proeven we
iets van de sfeer van de mystiek rondom de Russische kerstviering.
Tatjana Aleksejevna Polman-Gorlova is geboren en getogen in
St. Petersburg en is beëdigd tolk-vertaalster. Zij is docente Russische taal en
literatuur.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een
bijdrage van minimaal 5 euro om de kosten te dekken.
Iedereen is hartelijk welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur
AANDACHT VOOR HET PERSOONLIJK PLAN
In de WMO is geregeld dat inwoners die een
aanvraag doen bij de gemeente een eigen persoonlijk plan kunnen indienen.
In dit plan kan de inwoner beschrijven wat er
echt nodig is om mee te kunnen doen.
Uit onderzoek van AVI blijkt dat de inzet van het persoonlijk plan als
start van het keukentafelgesprek nog niet in alle gemeenten optimaal
wordt benut. Dat is jammer, omdat het persoonlijk plan de inwoner
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juist in staat stelt om – al dan niet samen met zijn netwerk - zijn persoonlijke omstandigheden te omschrijven.
Voor de gemeente of een wijkteam betekent het ook dat direct bekend
is wat iemand nodig heeft om zelfredzaam te kunnen zijn en te kunnen participeren.
Het persoonlijk plan is een hulpmiddel om de eigen ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en alvast na te denken over een passende
oplossing. Het persoonlijk plan kan goed worden gebruikt om het
keukentafelgesprek of een herindicatie voor te bereiden.
Bron: AVI nieuwsbrief

Ga aan tafel bij een Utrechtse Maarten
In de activiteitenweek van Sint Maarten, van zaterdag 5 tot en met
vrijdag 11 november 2016, kunnen
inwoners van Utrecht bij een Utrechtse Maarten
aanschuiven aan de eettafel om samen een maaltijd te delen. Utrechtse Maartens zijn natuurlijk
alle mannen die Maarten heten, maar in dit geval
ook alle mensen met een naam die hiervan afstamt, zoals Martin of Maartje, of als er een link is
met Maarten in bijvoorbeeld de
achternaam, straatnaam, de naam van een organisatie. Als ‘Maarten’ kun je gastheer of gastvrouw
zijn, als je een andere naam hebt kun je meedoen als gast.
Feest van het delen
Eet mee! Sint Maarten is onderdeel van het programma voor de Maartensviering 2016. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat Sint Maarten, de
schutspatroon van Utrecht, geboren werd. In het programma van
2016 staat de Sint Maartengedachte van het ‘feest van het delen’ centraal. Delen kun je op allerlei manieren: je kunt je goederen, gaven en
talenten delen, maar je kunt ook delen in solidariteit en duurzaamheid.
En in dit geval deel je dus het eten.
Match voor Maartens

‘Maartens’ die gastheer of gastvrouw willen zijn en mensen die
graag bij een van de Maartens aan willen schuiven voor een
gedeelde maaltijd kunnen zich aanmelden door een e-mail te
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sturen naar sintmaarten@eetmee.nl. Na aanmelding ontvang je
een bevestiging, waarin we je vragen je mogelijkheden en beperkingen door te geven. Vervolgens maken we een mooie
match. Omdat het delen centraal staat heeft het eetadres (‘Maarten’) de regie, maar zorgen alle gasten voor een aandeel in het
etentje. Deelname is gratis.

Lezing: IJsvogelproject in Gooi en Vechtstreek
Het PCOB bestuur nodigt u uit voor een bijzondere lezing op
donderdag 10 november door Jelle Harder, oprichter en coördinator
van de IJsvogelwerkgroep
Gooi en Vechtstreek.
IJsvogelkenner Jelle Harder vertelt met
behulp van een powerpointpresentatie
over ijsvogels.
Zijn lezing gaat over het uiterlijk van de
ijsvogel, het leefgebied, het broeden,
leeftijd, voedsel en voedsel zoeken. Vervolgens komt aan de orde hoe
het met de ijsvogelstand gaat in het Gooi en de Vechtstreek vanaf
1995 tot nu toe. Er wordt een vergelijking gemaakt met de
ijsvogelstand in Utrecht en in Nederland. Daarna wordt met wat
voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens ijsvogels kan helpen aan
meer broedgelegenheid. Na de pauze volgt een prachtige film van
Cees van Kempen over ijsvogels in een stadse omgeving.
Tijd: U bent welkom vanaf 13.45 uur en de lezing begint om 14 uur
en eindigt rond 16 uur.
Plaats: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang Obbinklaan)
Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard
KBO-leden zijn van harte welkom!

Gevraagd
Wegens vertrek van een van onze gastvrouwen, vragen wij een
Gastvrouw voor verzorging koffie, drank etc.
Op onze gezellige thema middagen en vergaderingen in de
Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht.
Aanmelden bij Mariska Rosenberg, telefoon 06-43855888
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Mijn bestanden zijn gegijzeld en ik moet betalen
Een vrij nieuwe vorm van internetcriminialiteit is
Ransomware of Cryptoware. Deze vorm van
criminaliteit maakt dat je bestanden niet meer
toegankelijk zijn. Geen van de documenten, afbeeldingen en alles wat je op de computer hebt staan kan niet meer
geopend worden. Op je beeldscherm staat de melding dat je een bedrag moet betalen om weer toegang te krijgen tot je gegevens.
BETAAL NOOIT! Je bent je geld kwijt en je bestanden komen niet
echt niet vrij.
Wat kun je er tegen doen om het te voorkomen?
Slachtoffer van deze vorm van internetcriminaliteit kun je worden. Je
bestanden zijn veelal het dierbaarste bezit op de computer.
Om te voorkomen dat je deze kwijt raakt, is regelmatig een back-up
maken heel belangrijk.
Hoe herken ik een nepmail?
Nepmail en Spam zijn niet meer weg te denken.
Wanneer je een e-mail ontvangt van de bank met
de vraag om in te loggen, weten we inmiddels
dat we dit niet moeten doen.
Toch is het steeds lastiger om nepmails te herkennen omdat de criminieel achter de nepmails ook steeds slimmer
worden. Hoe herken je nu een nepmail?
 Controleer de afzender; de e-mailadressen die gebruikt worden

zijn moeilijk van echt te onderscheiden.
Kijk goed naar een e-mailadres wanneer je twijfelt;
 Aanhef; een nepmail begint vaak met Geachte heer, mevrouw in
plaats van een persoonlijke aanhef met de achternaam;
 Persoonsgegevens; wanneer er wordt gevraagd om persoonsgegevens door te geven moeten alle alarmbellen afgaan.
DOE DIT NOOIT;
 Bijlagen en links; open nooit wanneer je twijfelt aan een e-mail
bijlagen of klik op links.
Bron: digitaal leerplein
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Dagtocht: kerststal in de Basiliek van Oudenbosch
Dinsdag 20 december 2016
Dinsdag 20 december 2016
kunnen de KBO-PCOB leden, en
de oud ANBO-leden samen voor
de allereerste keer een
kerstdagtocht ondernemen.
We vertrekken op deze dagtocht
wat later dan gebruikelijk en slaan het gebakje over.
Om 12.15 uur staat de koffietafel met kroket voor ons klaar in
Restaurant De Gouden Leeuw te Terheijden.
Om 14.15 uur brengen we een bezoek (met twee gidsen) aan de
beroemde Basiliek van Oudenbosch, die gebouwd is naar voorbeeld
van de St. Pieter te Rome.
Natuurlijk zal de Basiliek door vrijwilligers getooid zijn met
sfeervolle kerstverbeeldingen.
Vervolgens vertrekken we voor het 3-gangen kerstdiner met
kiphaasje naar het sfeervolle Restaurant Onder De Pannen in
Leerbroek. Hier is men op de hoogte van onze wens een aparte
ruimte voor ons gezelschap alleen te hebben.
Thuiskomst ca. 20:00 uur.
Kosten:
€ 53,50 per persoon
Vertrek:
10:30 uur Maarssenbroek
achter A.H.
10:45 uur Rafaëlkerk,
Lichtenberchdreef 4, bus lijn 6 halte Neckardreef.
Zorg dat u 10 minuten voor tijd aanwezig bent.
Aanmelden: Via het getekende inschrijfformulier. De woensdag,
donderdag en vrijdag voor de dagtocht kan men nog gratis
annuleren.
Let op: wees op tijd met de inschrijving = vol is vol =
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:








Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau
U ontvangt de maandelijkse Nestor en de Rondomme, het maandelijkse informatieblad van de KBO stad Utrecht.
Interessante voordelen, kijk hiervoor op www.nestorvoordeel.nl
en in het maandblad Nestor.
Belasting invulhulp voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.
Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat.
Informatie, advies en ontspanningsmiddagen.
Het kunnen deelnemen aan daguitjes en langere reizen.

Contributie:
De contributie voor 2016 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417
t.n.v. KBO stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt
hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met
telkens één jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden op uiterlijk 30 november van het
kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de
voordelen van het lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Graag twee weken voor de geplande reis inleveren bij:
Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Betalingen op rekening: NL15 INGB 0007539075
ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijf zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

In geval van nood
waarschuwen

: telnr.__________________________________

Van (naam)

: ______________________________________

Op de website KBO Stad Utrecht vindt u nadere gegevens.
Woonplaats

_____________

Datum

______________

Handtekening

_______________________
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
 Mevrouw  De heer (kruis het gewenste hokje aan)
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mailadres

: _________________________________________
: ____________ Plaats: ______________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________

Aangemeld door het lid: _________________________________
Datum : ___________________________________________.
Bankrekening IBAN nummer: _____________________________
Ten name van: ___________________________________________

De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)


28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving



30,00 euro per jaar door middel van overschrijving

Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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