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Bestuur
Functie
Telefoon
Voorzitter
06 - 165 32 419
Penningmeester
Secretaris
030 - 697 62 41
Ledenadministratie 030 - 251 37 30
Bestuurslid
030 - 271 62 93

Naam
Hans Stahl
Mien Leistra
Joyce Tjoa
Dick v.d. Horst

Secretariaat
Ledenadministratie
Redactie Rondomme
Nestor bezorging
Webmaster

Vacature
(tussen 19-20 uur)

Schorteldoeksesteeg 1
info.kbostadutrecht@gmail.com
Eduard Verkadelaan 115
joyce.kbo@casema.nl
Merelstraat 8
stadutrecht.rondomme@gmail.com
Merelstraat 8
f.vd.horst@hccnet.nl
Merelstraat 8
f.vd.horst@hccnet.nl

3732 HS De Bilt
3584 GT Utrecht
3514 CN Utrecht
3514 CN Utrecht
3514 CN Utrecht

Bankrekening contributie NL06 INGB 0003944417
t.n.v. KBO stad-Utrecht
SeniorenReisclub Utrecht en Omstreken
Contactpersoon
Anita van Basten
A. Romerostraat 625
3573 AT
Utrecht
Telefoon
030 296 0093
Email
euau68gw@hetnet.nl
Bankrekening
NL15 INGB 0007539075
t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Het beheer van deze rekening is in handen van de KBO Stad-Utrecht.
Kopij juli uiterlijk
10 augustus 2017
Inleveren per post of e-mail:
stadutrecht.rondomme@gmail.com
Oplage 820 stuks
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Van de voorzitter
De KBO Stad Utrecht bereikt dit jaar haar respectabele leeftijd van 65
jaar en het bestuur wil dit niet zomaar voorbij laten gaan en willen er op
twee momenten aandacht aan besteden.
In oktober 2017 willen we dit opluisteren door een Eucharistieviering
die nog moet worden ingevuld alsmede er ook een besluit moet worden
genomen over de locatie waar deze viering zal worden gehouden. Hierover zullen wij u in de Rondomme van September 2017 verder over informeren.
Op dinsdag 26 september 2017 nodigen wij alle leden uit voor een dagje
naar Urk tegen een zeer gereduceerd tarief. Met alle leden bedoelen we
ook alle leden, dus ook leden die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid,
zich in een rolstoel verplaatsen of beperkt zijn in lopen van enige afstanden of op een andere wijze verzorging nodig hebben. We hebben
speciale bussen gereserveerd zodat ook mensen met rolstoel zonder
problemen de bus in kunnen.
Verder wordt er zorg voor gedragen dat de mantelzorgers de rolstoelen
niet hoeven voort te bewegen want hiervoor worden extra mensen ingezet en ook wanneer er extra medisch zorg nodig is gaan wij in overleg
met u hier zorg voor dragen.
In samenwerking met KBO Leidsche Rijn en de PCOB willen we in het
kader van de gemeenteraadsverkiezing in 2018 met raadsleden in gesprek gaan om aandacht te vragen voor de problemen waar onze leden
elke dag tegen aanlopen. In het september nummer komen we hier uitgebreid op terug maar mocht u nu al aandachtpunten hebben dan kunt
u deze nu al doorgeven aan de secretaris.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
dhr. H.B. Gerlach, dhr. A.H. Slot, Dhr. H.A.H. Wieteler,
mevr. CM Sneepels
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,

mevr. G.C.A. Miltenburg-Rijkenhuizen, mw. H.M. Vroon.
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

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

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 21 juli 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee
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Dagtocht dinsdag 25 juli 2017
HISTORISCHE DRIEHOEK
Bestemming Enkhuizen

U gaat de spannendste tijd reis in echte houten rijtuigen – getrokken
door 'Bello' of een van de andere glimmend gepoetste en met echte kolen gestookte stoomlocomotieven – maken.
Rond 10:20 uur wordt u in Stoomtram verwend met koffie met gebak.
U zult in lijve ervaren hoe het voelt om in die museumstukken door het
prachtige West-Friese landschap de 20 kilometer tussen Hoorn en Medemblik af te leggen. Onderweg ziet u langs fraai gerestaureerde Stations gebouwen, waar de wachtkamer en het kantoor van de stationschef
geheel in oude staat zijn teruggebracht.
Rond 13:20 uur ligt de boot
voor u klaar waarmee u richting Enkhuizen vaart. Tijdens
deze boottocht kunt u genieten van een koffietafel.
Om ongeveer 14:50 uur zal de boot aanleggen bij het Zuiderzeemuseum
waar in de gelegenheid wordt gesteld om in het museum rond te kijken
Voor museumkaarthouders is de entree gratis
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We willen - heel bescheiden – vieren dat we deze dag al een half jaar
met twee samengebundelde ouderengroepen als 'SeniorenReisClub
Utrecht e.o.' gezellig iedere maand aan een dagtocht kunnen deelnemen. Daarom bieden wij u als SeniorenReisClub van de gespaarde
centjes gratis het kopje koffie aan met een gesorteerd gebakje.
Zo drukken we ook de prijs van deze toch wel dure dagtocht. Moge
de koffie en het gebak u extra lekker smaken!!
Kosten : € 65,00 per persoon. Te voldoen op de SeniorenReisClub
Utrecht e.o. rekening, nummer NL 15 INGB 0007 5390 75.
Vertrek:
08:30 uur: 1e opstapplaats Utrecht, Overvecht t.h.v. C&A
08:45 uur 2e opstapplaats Maarssenbroek Bisonspoor achter AH
Algemeen:
Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier dat in de Rondomme staat. Dit formulier stuurt u op naar mw. Anita van Basten, A.
Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Daarna maakt u het gevraagde bedrag over op het hierboven vermelde rekeningnr.
Gratis kunt u annuleren tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

Soos Rafaelkerk
Dinsdag, aanvang: 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur
Voor informatie kunt u op dinsdag en
vrijdag terecht bij mevrouw Ria Kennedy of
Ton van de Bildt, telefoon: 030 261 12 52
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Activiteitenprogramma 2017
Woensdag 12 juli 2017, aanvang: 14:00 – 17:00 uur
Levensvragen met Adriaan van Egmond)
Vrijdag 21 juli 2017, aanvang: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk
Aansluitend koffie / thee
Dinsdag 25 juli 2017
Dagtocht Historische Driehoek
Vrijdag 18 augustus 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Aansluitend koffie/thee
Dagtocht dinsdag 29 augustus 2017
Varen in Den Bosch en bezoek aan de Edelherten in Brabant
Dinsdag 26 september 2017
65 jaar en op weg naar Urk
Website KBO Stad Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Op de site
foto‟s, vind u foto‟s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard.

Klaverjassen Rafaelkerk
Donderdag aanvang: 13:30 uur
Zaal open 13:00 uur
Voor Informatie kunt u terecht bij
de heer Jan Boerefijn, Tel: 030 – 273 27 74
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Omgaan met dementie
Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie
Cursus voor naasten van mensen met dementie

Donderdagmiddag, 13:15 - 15:30 uur
Odensehuis, Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht
6 bijeenkomsten in Utrecht, 21 en 28 sept, 5, 12 en 26 okt, 2 nov 2017.
Zorg je voor iemand met dementie, dan kom je allerlei vragen tegen:
Wat is dementie nu precies? Doe ik het wel goed? Wat staat me te wachten? Waar kan ik meer ondersteuning vinden?
Ik word er zo verdrietig van, hebben anderen dat nou ook?
In deze cursus
Omgaan met dementie wisselt u ervaringen uit en hoort u meer over het
ziekteverloop en hoe u daarmee kunt omgaan.
Voor wie:
Inwoners van Utrecht die zorgen voor een naaste met dementie (partner,
ouder, vriend etc.). Dat kan thuis zijn of in een instelling.
Aantal deelnemers: Maximaal 10
Kosten voor deelname: gratis
We doorlopen deze reeks van zes bijeenkomsten samen als groep.
Aanmelden bij: Andrea Lehr, consulent bezoekdienst voor mensen
met dementie, U Centraal, 06 1158 1640 of email a.lehr@u-centraal.nl
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Levensvragen, Verhalen en hun betekenis
Woensdag 12 juli 2017, tijd: 14:00 – 17:00 uur
Ontmoetingsruimte Rafaelkerk
Adriaan van Egmond
Mensen vertellen elkaar verhalen, ze vertellen elkaar (delen van) hun
levensverhaal. Dat doen zij vaak onbewust als zij met anderen in gesprek zijn. Zij vertellen wat zij beleefd hebben, hoe zij in de wereld staan
en welke wensen zij hebben voor de toekomst.
Het levensverhaal, vertelt of opgeschreven, staat volop in de belangstelling. Denk maar aan de memoires van bekende mensen. Ook op internet worden cursussen aangeboden in het schrijven van levensverhalen of schrijvers bieden zich aan om je levensverhaal op papier te zetten.
Levensverhalen spelen ook steeds meer een rol in de zorg of bij therapie.
Levensverhalen zijn blijkbaar van belang voor mensen. De lezing gaat
over de betekenis van deze verhalen. Het gaat over de betekenis voor de
verteller of schrijver, maar ook over de betekenis voor de luisteraar.
Adriaan van Egmond (1952) studeerde Zingeving en Spiritualiteit aan
de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Zijn afstudeerscriptie „De helende kracht van het eigen verhaal‟ gaat over de betekenis
van het levensverhaal.
Tijdens deze middag zal Dhr. Adriaan van Egmond op een interactieve
en geïnspireerde manier zijn ervaringen met u delen.
Aansluitend gaan we samen genieten van overheerlijke poffertjes die
waar u bijstaat worden gebakken en we zorgen voor een drankje.
Voor deze themamiddag kunt u zich aan melden bij de secretaris
Mien Leistra of via de email: info.kbostadutrecht@gmail.com
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Dagtocht dinsdag 29 augustus 2017
Varen in Den Bosch en bezoek aan de Edelherten in Brabant

Bij het instappen, begint u mooie dag al want
de buschauffeur zal tijdens deze tocht door
Nederland u verhalen vertellen over de
mooie plekken die u tijdens deze reis passeert.
Om ongeveer 10:15 uur arriveert bij Rederij Wolthuis in Engelen, waarin
u het nostalgische schip de “Ouwe Dirk” betreed waarmee een van de
oudste steden van Nederland over het
water gaat ontdekken. Tijdens deze
vaarttocht ontdekt u de rijke historie als
belangrijk handelsknooppunt, de mooie
citadel, de oliemolen om vervolgens te
genieten van het mooie buiten gebeid.
Dit alles onder het genot van een bakje
koffie en een Bossche Bol.
Na deze mooie tocht over het water arriveert u om ongeveer 12:30
uur bij restaurant De Witte Vught
waar u kunt genieten van een onbeperkt lunchbuffet met diverse
broodsoorten zoals meergranen-,
wit-, krenten- en roggebrood - muffins, donuts, beschuit en ontbijtkoek - diverse verse vleeswaren en
kazen; gerookte zalm; diverse zoetwaren- muesli, cruesli, fruityoghurt
vers fruit, fruitsalades, saladebuffet-- kop verse soep en een drietal
warme gerechten-- koffie, thee, melk, karnemelk en vruchtensappen
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Om ongeveer 14:45 uur komt u aan bij
Edelhertenboerderij Zonhoeve waar u
onder het genot van koffie of thee u
een dia presentatie wordt gepresenteerd met deskundige uitleg over het
hertenleven. Vervolgens brengt u een
bezoek aan de weilanden met daarin
de herten. Na dit bezoek kunt met
kopje koffie of thee hertenvlees proeven waarna u in de gelegenheid
bent om vlees- of souvenirs te kopen.
Vertrek:
08:30 uur:
08:50 uur:
18:00 uur

Utrecht bij het winkelcentrum Overvecht t.h.v. C&A
Maarssenbroek Bisonspoor t.h.v. A.H.
Aankomst Utrecht en einde dagtocht
Zorg dat u 10 minuten vóór vertrektijd aanwezig bent.

Kosten: prijs per persoon € 63,00. Te voldoen op de SeniorenReisClub
Utrecht e.o. rekening, nummer NL 15 INGB 0007 5390 75.
Algemeen: Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier dat
in het maandelijks KBO-magazine 'Rondomme' Dit formulier stuurt u
op naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarná maakt u het gevraagde bedrag over op het hierboven vermelde
rekeningnummer.
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.
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Mantelzorg Maatje
Voor mantelzorgers van mensen met dementie

Hoe je dat volhoudt...?
Dat is een goede vraag. Iedereen die
voor iemand met dementie zorgt,
heeft daar een ander antwoord op.
Gewoon de ene dag aan de andere
verbinden. Ontspanning zoeken.
Iemand hebben om je frustraties en
verdriet mee te delen. Iemand hebben die je kunt bellen als je tijd en
handen tekort komt.
Wat heb jij nodig om de zorg voor je naaste met dementie vol te houden? Daar gaat het om bij het project Mantelzorg Maatje. Een Mantelzorg Maatje is een getrainde vrijwilliger, die met regelmaat bij je langs
komt.
Soms wat vaker, soms wat minder vaak, net waar jij behoefte aan hebt.
Wil je een luisterend oor, of juist iemand die je wat klusjes uit handen
neemt? Wil je iemand die even op je naaste past, zodat jij tijd voor jezelf
hebt?
Daarnaast kan het Mantelzorg
Maatje met je meedenken over
hoe je de juiste hulp in kunt
schakelen, zodat je de zorg beter
en langer vol kunt houden.
Iemand die naast je staat. Je wilt niet zomaar iedereen in je leven toelaten. Je moet wel een klik hebben met iemand. Daarom maak je eerst vrijblijvend kennis met een Mantelzorg Maatje.

13

Als jullie er allebei vertrouwen in hebben, dan ga je van start. Een Mantelzorg Maatje is in principe voor een jaar aan je verbonden. Als het
goed bevalt, dan kunnen jullie samen besluiten die periode te verlengen.
Mantelzorg Maatje wordt gefinancierd door de gemeente, zorgorganisaties en fondsen.
Wil je meer weten? Neem contact op met Andrea Lehr,
030 - 236 17 42, a.lehr@u-centraal.nl of kijk op

www.u-centraal.nl/mantelzorgmaatje.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 18 augustus 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan

Hey Schatje
Ik ben even naar het café
Ben met een uurtje weer thuis
Zo niet
Lees dit bericht
dan nog een keer
14

65 jaar en op weg naar Urk
Dinsdag 26 september 2017
10 Euro per persoon
Urk is een levendig en karakteristiek vissersdorp. Een voormalig eiland.
Een pittoresk dorp waar nog steeds dat eilandgevoel kan worden beleefd. Verrassende doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke geveltekens en de vele sierlijke decoraties met ankers en scheepjes.
De kleine monumentale huisjes, gesitueerd in een doolhof
van steegjes, lijken steun bij
elkaar te zoeken. Op de traditioneel groen-witte hekjes hingen vroeger de netten te drogen, over de smalle klinkerstraatjes wapperde het wasgoed.
De oude dorpskern van Urk is zonder enige planmatige opzet gebouwd.
Ontdek Urk in deze wirwar van straatjes.
Ontdek de geschiedenis, de bezienswaardigheden, de activiteiten, de
natuur en de omgeving. Een gids brengt u met een stegentocht op de
mooiste plekjes.
We willen u niet alleen laten genieten
van de oude dorpskern maar zullen
ook een vaartocht gaan maken over de
voormalige Zuiderzee langs de kust
van Urk en langs het grootste windmolenpark van het IJsselmeer.
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Aan boord zijn de kledendrachten te
bewonderen zoals deze gedragen werden toen de Zuiderzee nog de Zuiderzee was en zal u alles over deze traditie
worden verteld.

Tijdens deze bijzondere dag zullen we natuurlijk ook van vis genieten
onder het genot van een drankje. Voor de gene die niet van vis houden
zorgen we voor een alternatief.
Wanneer u deze prachtige dag mee wilt beleven nodigen we u uit zich
op te geven en aan te geven of u gebruikt maakt van rollator, invalidewagen of gewoon nog de benenwagen kunt gebruiken. Verder
dient u aan te geven of u op deze dag verdere verzorging of ondersteuning nodig heeft.
Wij zorgen ervoor dat iedereen mee kan met de bus, boot en het verblijf
in Urk. Verder zorgen wij ervoor dat leden die extra zorg nodig hebben
deze ook krijgen.
Verder willen wij ervoor zorgen dat het een onuitwisbare herinnering
voor u wordt en zorgen voor een blijvend aandenken.
De verwachte vertrektijd is ongeveer 10:00 uur en de terugkomst om
ongeveer 18:00 uur.
De opstaphaltes zullen nader worden bepaald maar een daarvan is de
locatie Rafaelkerk omdat de leden hun auto daar vrij kunnen parkeren
en goed met openbaarvervoer bereikbaar is. De overige locaties worden
bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en waar de leden wonen.
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Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij secretaris Mien
Leistra, telefoonnummer: 030 – 697 62 41 (Tussen 19-20 uur) of met de
email: info@kabostadutrecht@gmail.com
U dient zich voor 25 juli 2017 op te geven via info@kabostadutrecht@gmail.com of via de post naar Secretariaat KBO
Stad Utrecht, Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Er is een apart inschrijfformulier in deze Rondomme bijgevoegd.

Vrijwilliger catering m/v
De KBO Stad Utrecht is op zoek naar vrijwilligers die tijdens de
activiteiten van de verenigingen zorg willen dragen voor het verzorging
van de koffie, thee , frisdrank en wat lekkers.
De activiteiten bestaan uit:
 Een maandelijkse eucharistieviering waarna de viering koffie – thee
worden geschonken met wat lekkers.
 Periodieke activiteiten waarin thema‟s worden behandeld of een
gezellige middag worden verzorgd met een hapje en een drankje.
 Tijdens de bijzondere gelegenheden zoals met kerst wordt er ook
lunch verzorgd en zijn bezig om deze vorm van activiteiten verder
uit te breiden.
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vrijwilligersfunctie of vragen
over heeft kunt u contact opnemen met:
Joyce Tjoa,

telefoonnummer: 030 - 251 37 30 of
email: joyce.kbo@casema.nl
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHT
65 jaar en op weg naar Urk
Dinsdag 26 september 2017
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren secretaris
Mien Leistra, Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt of
info.kbostadutrecht@gmail.com. Hier kunt ook terecht voor u vragen.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Extra Informatie verzorging
Rolstoel gebruiker

: ______________________________________

Rollator gebruiker

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

Bijzonder wensen

: _______________________________________

Datum

: ______________________________________

Woonplaats

Datum

_____________
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______________

Handtekening
_______________________

Juridisch Loket
Catharijnesingel 55
www.juridischloket.nl
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 18:00 uur 0900-8020 (€0,25 p/m).
Inloopspreekuur:
Dinsdag
9:00 - 11:00 uur
Donderdag 9:00 - 11:00 uur
Vrijdag
9:00 - 11:00 uur

Emailadressen leden
Ook de KBO Stad-Utrecht ontkomt er niet aan om haar
leden via het medium te informeren. We verzoeken u
uw emailadres te mailen naar Joyce Tjoa,
ledenadministratie. Email: joyce.kbo@casema.nl
Omdat diverse geboortedatums in de administratie ontbreken,
verzoeken wij u naam en u geboorte datum door te geven aan de
ledenadministratie van de KBO Stad-Utrecht.
Deze manier van communiceren houd niet in dat we niet meer op papier
gaan informeren over de diverse onderwerpen die voor de leden van de
KBO Stad-Utrecht van belang zijn. Dus de Rondomme zal ook de
komende jaren bij u worden bezorgd.
Joyce Tjoa, ledenadministratie
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50 PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13.30 uur, kosten € 6,50
Programma: 3-4 juli 2017
Een man die Ove heet
De 59-jarige Ove was ooit voorzitter van de vereniging
van eigenaren van een appartementen complex en staat
nu bekend als mopperkont van de buurt. Ove is echter
niet bitter, hij gromt alleen een beetje en als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Dan rijden de
nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn
brievenbus omver en verandert alles.
Regie: Hannes Holm Cast: Rolf Lassgard, Bahar Pars, Filip Berg,
Ida Engvoll Lengte: 112 minuten

Programma: 10-11-17-18 juli 2017
The Man Who Knew Infinity
The Man Who Knew Infinity vertelt het waargebeurde
verhaal van de briljante, autodidacte wiskundige
Srinivasa Ramanujan die opgroeide in het Indiase
Madras, maar door zijn uitzonderlijke talent werd toegelaten op de prestigieuze Universiteit van
Cambridge. De jonge Srinivasa Ramanujan is een
briljant autodidacte wiskundige, maar woont in armoede in het Indiase
Madras. Wanneer hij zijn werk opstuurt naar Cambridge wordt hij naar
Engeland gehaald, maar zijn aanwezigheid wordt met gemengde gevoelens ontvangen.
Regie: Matt BrownCast: Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones,
Stephen Fry Lengte: 104 minuten
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Vertegenwoordiging KBO Stad Utrecht
COSBO bestuur
Ouderen Advies Commissie
Vervoer, Verkeer en Veiligheid
Minimabeleid
Wonen

Telefoon / Email
inge.bouter@planet.nl
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Inge Bouter
Louis Bouwman 030 - 251 35 01
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Nel Scholten
030 - 251 31 88

Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030 - 251 37 30
06 - 174 70 060

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.

Informatienummer personenalarmering
In de vorige Ouderen Info stond helaas een onjuist telefoonnummer
voor informatie over personenalarmering in Utrecht. Daarom hierbij nog
even de correcte gegevens: Careyn Personenalarmering: 088- 123 99 88
of AxionContinu Servicebureau: 030 – 282 22 77.
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van
Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisclub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft 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
_____________
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Datum
______________

Handtekening
_______________________

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 2017 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 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

24

