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Van de Voorzitter
De hoge temperaturen lijken zoals het er nu naar uit laat zien achter ons
te liggen. Maar in de periode van hitte heb ik wat ondersteuning mogen
geven aan de verzorgenden en de activiteitenbegeleidster van een
kleinschalig woonlocatie van demente senioren.
Ik heb aan den lijve mogen ervaren hoe deze mensen met passie werken
om de bewoners een fijne dag te bezorgen en welke zaken die je tegen
komt die de ten koste gaan van de aandacht aan deze bewoners.
Er zijn veel zaken die ik tegen ben gekomen die mijns inziens snel zijn
op te lossen waarvan ik er een aantal wil benoemen die volgens mij tot
de verbeelding spreken.
Het maken van werkroosters voor de verzorgende en het zoeken van
verzorgende die de lege plekken in het rooster moeten opvullen kost
zeer veel tijd. Er waren zelfs momenten dat er drie verzorgende
aanwezig waren die de zorg en aandacht moesten geven aan 20
bewoners.
De huismeester kwam een aantal zaken in orde brengen en vroeg hem of
hij wieltjes voor het rek van de vaatmachine kon bestellen en dat ik ze er
dan wel op wilde zetten. Hij gaf aan dat de verzorgende hiertoe een
verzoek in moest dienen bij de facilitaire afdeling zodat deze besteld
konden worden en daarna kwam een medewerker de wieltjes monteren.
Verzorgende hebben meermalen aangegeven dat er te veel en verkeerde
boodschappen worden geleverd waardoor het vaak voorkomt dat
producten over de datum zijn en moeten worden weggegooid.
Te kort aan servies en bestek. Hierdoor moet er meerdere keren per dag
de vaatwasser worden gevuld en worden leeggeruimd terwijl deze nog
niet vol is. Ten eerste kost dit extra geld maar de verzorgende kan
hierdoor minder aandacht geven aan de bewoners.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. J.W. Schipperhein-Kasbergen, Mevr. JC van Doornik
Mevr. MC Reindertsen-Schuit, Dhr. WT van Veenendaal
Mevr. Wortelboer-Sijs, Mevr. PWC (Nel) Scholten-Wijnen
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
Mevr. LJP van Krimpen, Mevr. JW de Valk- de Wit
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 21 september 2018
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

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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DAGTOCHT 26-06-2018 NAAR KINDERIJK/DORDRECHT
Om +/- 09.00 uur vertrokken wij uit Utrecht onder leiding van onze
chauffeur Kees Opmeer naar de koffiestop in Kinderdijk. Na een snelle
rit over de snelweg zijn wij bij Meerkerk de provinciale wegen opgegaan
de Alblasserwaard in.
De rit in Nieuw Lekkerkerk ging door een omleiding via smalle straten
door woonwijken. Te Kinderdijk stond de koffie met appelgebak in
Partycentrum de Klok al op ons te wachten.
Na +/- 30 minuten rust vroeg Kees ons weer in te stappen om met een
gids naar de boot en een rondrit in het gebied te gaan maken. Eerst een
interessante tocht wachtte langs de molens met een goede uitleg van de
stuurvrouw.
Terug aan wal bleek dat de gids geen tijd meer had om ons in de
Alblasserwaard rond te rijden want om 12.30 uur wachtte de lunch op
ons in het Partycentrum de Klok. Na de lunch heeft Kees een mooie rit
gemaakt door de polders rond Alblas en wees ons op de scheepswerven
die er nog in bedrijf zijn.
In Alblas is een appartementsgebouw gebouwd in de vorm van een
cruiseschip. In Dordrecht aangekomen bleek het (sinds 2015)
onderwijsmuseum gevestigd in een oud kantoorpand van de
Brandverzekeringsmaatschappij de „Holland van1859‟ dat was gebouwd
door architect Sybold van Ravenstein.
Deze architect is bij ons ouderen goed bekend van HET STATION IN
UTRECHT dat van het gemeentestuur in 1963 gesloopt moest worden
voor Hoog Catharijne en een overdekte plek dat als station dienst moest
gaan doen. Dit in opdracht van de Grote investeringsmaatschappijen die
er wel geld in zagen.
Uitgebreid hebben we in het museum de voorwerpen van de
voormalige bewaar- en kleuterschool en de scholen voor het lager-,
voortgezet- en hoger beroepsonderwijs bekeken.
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Naast de schoolbehoeften ook historische schoolmeubelen,
gymnastiektoestellen, absentielijsten, houten schooltassen, etc. etc. Velen
van ons spraken spontaan over hun eigen schoolleven Een dagtochter
ging naar de balie om haar moeder's schooldiploma uit 1925 aan het
museum aan te bieden. “Mijn kinderen doen er toch niets mee als ik ze
hen heb nagelaten”.
Daar vele universiteiten (in Utrecht, Groningen, Leiden) hun eigen
musea hebben, zijn de leermiddelen en onderwijsbehoeften daarvan niet
in het Nationaal Onderwijsmuseum ondergebracht.
Jammer genoeg kwamen wij tussen Rotterdam en Gouda in een
kijkersfile terecht waardoor het stapvoets ging. Nadat de kijkersfile was
opgelost ging het vlot richting Utrecht.
Bij Harmelen ging Kees van de snelweg af om via Harmelen en kasteel
Haarzuilens en het dorp Haarzuilens naar Maarssen te rijden waar de
deelnemers uit Maarssen uitstapten en wij doorreden naar Utrecht waar
de dagtocht om +/- 18.00 uur eindigde.
Het was een mooie dag met stralend weer. Op naar de volgende
dagtocht van de SENIOREN REISCLUB UTRECHT e.o.
Har Beelen

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 06 57 69 47 95
Vanaf september kunt u elke maandag van
14:00 – 16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en rummikubben. Hiervoor betaald u
een bijdrage van 6,50 Euro per maand.
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 30 augustus en 3-6-10 september 2018
Amori Fragili
Amori Fragili' is een energieke romantische komedie. Claudia en Flavio
hebben lange tijd een gepassioneerde relatie maar dan wordt komt een
van haar angsten uit als Flavio op een dag intrekt bij een twintig jaar
jongere vrouw... Zeven jaar woonden Claudia en Flavio samen. Ze
leerden elkaar kennen op de universiteit waar ze allebei als hoogleraar
werkten. Al snel beseft ze dat Flavio de man van haar leven is. Maar
constant is er bij haar die angst hem te verliezen, wat haar niet weerhield
nachtenlang te ruziën met hem. Als Flavio op een dag intrekt bij een
vrouw die twintig jaar jonger is dan zij, moet ze haar leven weer op de
rails krijgen. Tijd: 92 minuten.

Programma: 13 en 27 september
Finding Feet
Wanneer „Lady‟ Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot na
een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste
vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken. Sandra zou niet
meer kunnen verschillen van de openhartige, volop datende,
vrijgevochten Bif die in een huurflatje woont. Maar die verandering van
omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft. Tegen haar zin in
neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden
leert kennen: een kleurrijke en energieke groep leeftijdgenoten die
Sandra laat zien dat pensionering juist een begin is. En dat een scheiding
je (liefdes)leven een verse start kan geven. Tijd: 111 minuten.
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Eigen bijdrage WMO gelijkgesteld
Inwoners die vanuit de gemeente zorg of ondersteuning krijgen op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen vanaf
2019 allemaal dezelfde eigen bijdrage. Het standaardbedrag wordt 17,50
euro per vier weken. Tot nu toe hing de eigen bijdrage af van iemands
inkomen en het eventuele vermogen, maar dat vervalt dus komend jaar.
Het ministerie van Volksgezondheid doet dit „om de zorg en
ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben
met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten‟.
Ouderenorganisaties wijzen al jaren op het effect van zich opeen
stapelende bijdragen en eigen risicobedragen, die de koopkracht van
bepaalde groepen extra aantasten.

Activiteitenoverzicht
Donderdag 13 september 2018 Aanvang: 14:00 uur
Bezoek aan het Utrechts Archief
Vrijdag 21 september 2018
Tijd: 10:00 – 12:00 uur `
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk Aansluitend koffie of thee
Dinsdag 25 september 2018
Dagtocht Andijk 'Het werk van Marius van Dokkum'
Woensdag 26 september 2018 Aanvang: 14:00 uur
Utrecht Lezingen
Maandag 1 oktober 2018
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
NUZO lustrumsymposium
Woensdag 17 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Meerdaagse reis Valkenburg
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NUZO lustrumsymposium
“Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen brengt de boodschap van ouderen
dichterbij de professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Om het leven van ouderen en hun mantelzorgers in onze regio te verbeteren”
De brede regio Utrecht is volop in beweging als centrum van maatschappelijke ontwikkelingen, kennisontwikkeling en vooral kennis toepassing. Dit geldt ook voor de zorg en het welzijn van ouderen.
NUZO zet met dit lustrumsymposium de opbrengsten van
10 jaar unieke samenwerking tussen ouderen en professionals in de
schijnwerpers en geeft een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen
in ouderenzorg en welzijn.
Dit vieren wij graag samen met u met lezingen en presentaties over de
toenemende rol van ouderen in onze samenleving. Tijdens het symposium presenteren de partners twee NUZO innovaties op het gebied van
proactieve integrale ouderenzorg en transmurale zorg voor kwetsbare
ouderen.
Ook zal de NUZO parel worden doorgegeven en zal het lustrumboek
uitgereikt worden.
Opgeven:
Lustrumsymposium:
Datum en tijd
:
Locatie
:
Voor
:

Samenwerken over de grenzen, 10 jaar NUZO
Maandag 1 oktober 2018 van 15.00 – 18.00 uur
Bartholomeus Gasthuis Utrecht
Genodigden op persoonlijke titel

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging, met meer informatie
over het programma. U kunt zich hier alvast aanmelden. We hopen op
uw komst en zien uit naar een inspirerend symposium.
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Dagtocht dinsdag 25 september 2018 naar Andijk
' HET WERK VAN MARIUS VAN DOKKUM '
Het dorp Andijk in de gemeente Medemblik ligt tussen Enkhuizen en
Hoorn aan het IJsselmeer. (De naam ANDIJK komt van: 'aan de dijk'.)
Behalve vruchtbare kleigrond met land- en tuinbouw kent Andijk als
belangrijke inkomstenbron de watersportmogelijkheden en de aanwezigheid van campings en bungalowpark. Door de aanwezigheid van het
waterwinstation Prinses Juliana is Andijk een belangrijke leverancier van
drinkwater voor een groot deel van de provincie Noord-Holland.
In Andijk gaan wij naar “Expo de Mantel”. Daar vertelt Annet Mantel –
van Dokkum uitgebreid over de vele verschillende facetten van het bijzondere werk van haar broer Marius van Dokkum. Marius is geboren in
1957 te Andijk en studeerde aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunst in Kampen. Na de Academie vestigde hij zich met zijn atelier
in Uchgelen (Apeldoorn) en werkt daar als kunstschilder, illustrator,
tekenaar en ontwerper.
Hij schildert zijn indrukken zeer humoristisch en anekdotisch. De hedendaagse mens in het unieke karakter van deze tijd met computers,
t.v.'s en zakken chips. Herkenbaar met verrassende elementen (waar je
soms naar moet speuren), maar ook met kritische kanttekeningen. Daarnaast zijn er vele prachtige stillevens en portretten van zijn hand. Zijn
oeuvre wordt regelmatig op diverse plekken in binnen- en buitenland
tentoongesteld. Ook kent Marius van Dokkum zijn eigen museum. In
Harderwijk.
Programma:
08.30 uur = 1e opstap Utrecht, winkelcentrum Overvecht buiten bij C&A
08.50 uur = 2e opstap Maarssen, Bisonspoor buiten bij A.H.
Voor beide opstapplaatsen geldt: 15 minuten vóór vertrek aanwezig
zijn.
10.00 uur
10.45 uur

bij De Zoete Inval Partyservice Haarlemmerliede 1 x koffie
met gesorteerd gebak
vertrek mooi toertje door het Land van Leeghwater.
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12.15 uur
14.00 uur

16.15 uur

bij Rest. De Egelantier in Wijdenes koffietafel met soep.
bij Expo De Mantel te Andijk = ontvangst/lezing/koffie/
koek waarbij de presentatie over het werk van Marius van
Dokkum.
vertrek naar Maarssen en Utrecht.

Rond 18.00 uur aankomst te Utrecht en einde dagtocht (is het plan)
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze
opsturen naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT
Utrecht. Daarna de prijs van de dagtocht = € 39,90 overmaken op
rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub
Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

Bibliotheek aan huis
Houdt u van lezen, maar is het door
ziekte of beperkingen niet mogelijk om
zelf naar de bibliotheek te gaan, dan
kunnen boeken ook aan huis geleverd
worden. Voor € 48,50 per jaar (Upashouders: € 15) komt er maandelijks
een vrijwilliger op bezoek om te leveren
wat u graag leest, luistert of bekijkt (want
ook films of CD‟s zijn leverbaar). Meer weten
over Bibliotheek Aan Huis?
www.bibliotheekutrecht.nl of 030-2861800.

Hij zei troostend: 'Je
bent jong van geest.' Ik
zweeg en vroeg me af
waarom een jonge geest
beter is dan een oude.
(schrijver Guus Kuijer
3-8-2018 op Twitter)

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, vindt u foto‟s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard.
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Utrecht Lezingen
God, evolutie en moraal
Lezing door dr. Pouwel Slurink
Bijeenkomst voor ouderen op:
woensdagmiddag 26 september 2018 in
Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 Utrecht
“Als God niet bestaat, mag alles”, zei Iwan Karamazov. Er lijkt een
koppeling te bestaan tussen moraal en godsdienst. Dat kan leiden tot
gewelddadige excessen, zoals we die kennen uit het verleden en nu nog
dagelijks meemaken.
Als de wetenschap zegt dat wij het product zijn van de evolutie, vragen
we ons af: waar komen dan de menselijke moraal en de godsdienst
vandaan? Is de moraal door de godsdienst uitgevonden of is de
godsdienst ontworpen om mensen een moraal op te leggen? Maar dieren
en oermensen zijn niet immoreel. Ze helpen elkaar en gunnen elkaar
dingen.
Alles wijst erop dat moraal en godsdienst los van elkaar bestaan, maar
op een gegeven moment iets met elkaar zijn begonnen.
Tijdens deze lezing onderzoeken we hoe dit is gekomen en of we moraal
en godsdienst weer uit elkaar kunnen halen. Ten slotte rijst ook de
vraag: Wat blijft er over van godsdienst en moraal in een tijd van
wetenschap? Dr Pouwel Slurink is ethicus en wetenschapsfilosoof. Zijn
onderzoek richt zich op het verband tussen de moderne evolutiebiologie
en de filosofie.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis Wel verwachten wij een
bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken
Iedereen is hartelijk welkom. De Zaal is open vanaf 13.30 uur
De Hof van Transwijk is een plein aan de Lomanlaan. Het is bereikbaar
via diverse buslijnen; in de directe omgeving is voldoende (gratis)
parkeerruimte.
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Zilveren Kruis voert lidmaatschapscontrole
collectieve zorgverzekering uit
Medio augustus controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of
verzekerden binnen het collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk lid zijn
van KBO of PCOB. Mensen die onterecht gebruikmaken van de
collectiviteitskorting verliezen dit voordeel.
In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren Kruis
is vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO of van PCOB verplicht is
om gebruik te kunnen maken van het aanbod en dat het lidmaatschap
zal worden gecheckt. Momenteel vindt daarom een
lidmaatschapscontrole plaats op het bestand van onze 60.000 collectief
verzekerden. Deze controle wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking
met Zilveren Kruis. Dit alles onder strikte privacyregels zoals vastgelegd
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zilveren Kruis schrijft verzekerden aan
Voorheen verliep de KBO-bestandscontrole en ook het aanschrijven van
de niet-leden via de provinciale KBO-bonden en soms ook via lokale
KBO-afdelingen. De PCOB-lidmaatschappen werden op het
verenigingsbureau gecontroleerd. Zilveren Kruis stuurde daarvoor de
juiste deelbestanden van de collectief verzekerden toe. Dit is onder de
nieuwe AVG niet meer toegestaan. We mogen de niet-leden niet meer
zelf aanschrijven. Dit moet dus nu door Zilveren Kruis gebeuren. Als
zorgverzekeringsmaatschappij is het Zilveren Kruis namelijk niet
toegestaan om gegevens van verzekerden aan derden te verstrekken.
Uitschrijving
Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet
teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Wordt
de ontvanger van de brief geen lid, dan wordt hij/zij uitgeschreven uit
ons collectief en verliest daarmee de kortingen en andere voordelen.
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Wel lid, toch een brief van Zilveren Kruis?
Mocht u, als lid van KBO of PCOB, onverhoopt een brief ontvangen
waarin staat dat u niet teruggevonden bent in ons ledenbestand, dan
gaan we dit uiteraard snel voor u rechtzetten. Wellicht is er een klein
verschil in de administratie van Zilveren Kruis en KBO of PCOB.
Neem in dit geval contact met ons op via info@kbo-pcob.nl of tel. 030 –
3400 600. We helpen u graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de
collectiviteitskorting en andere voordelen!

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

Bespaartip: Zorgoutlet in Overvecht
Op zoek naar een betaalbare rollator, scootmobiel, of bijzondere
hulpmiddelen voor in huis? Bezoek dan eens de Zorgoutlet in
winkelcentrum Overvecht (Zamenhofdreef 33) en laat u adviseren over
de mogelijkheden. Er zijn vaak ook goede tweedehands materialen te
koop. Bestellen via de website is eveneens mogelijk. Telefoon: 0306336947 of www.zorgoutletutrecht.nl.
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Bezoek aan het Utrechts Archief
donderdag 13 september 2018
Het PCOB bestuur nodigt PCOB en KBO
Leden uit voor een rondleiding in het
Utrechts Archief, een huis vol
geschiedenis. Het pand van het Utrechts
Archief (UA) aan de Hamburgerstraat 28
is niet zomaar een pand.
Het is de voormalige Paulusabdij: een monumentaal gebouw met een
bijzondere geschiedenis. In deze rondleiding maken we een
ontdekkingstocht terug in de tijd tot aan het jaar 1050. We nemen u mee
door de oude kloostergangen, de wijnkelder van de Paulusabdij én de
cellen van de vroegere rechtbank.
Achteraf vindt u in de museumwinkel speciaal Paulusbier van De
Leckere, gebrouwd volgens origineel recept en…daarna kunt u ook nog
gratis een film over Oud Utrecht in de periode 1920-1980 bekijken.
Aan de toegang tot het Utrechts Archief zijn geen kosten verbonden.
We verzamelen op donderdag 13 september om 14 uur bij de receptie
van het Utrecht Archief aan de Hamburgerstraat 28. Daar start de
rondleiding, die een uur duurt. Na afloop biedt het bestuur u een
consumptie aan in restaurant De Rechtbank (of misschien wel op het
terras).
Het Utrecht Archief is goed bereikbaar met OV vanaf Utrecht CS met
bus 2. Uitstaphalte Domplein en dan nog een paar minuten lopen.

Graag tot 13 september!
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Dagtocht 24-07-2018 naar Zandsculpturen
Om +/- 09.00 uur reden wij met 45 personen in de bus bestuurd door
Wilma weg van de parkeerplaats bij het W. C. Overvecht. Het werd stil
als Wilma vertelde over de omgeving, mede door de wijze waarop zij
alles toelichtte en dit alles op een leuke manier.
Het was stralend weer met een krachtige zon en +/- 30 graden in de
schaduw. Gelukkig werkte de airco in de bus heel goed.
De bus is sinds 19 juli versierd met afbeeldingen van radio en tvpersonen in het kader van Hilversum 100 jaar omroepstad. Onder
andere Willeke Alberti in haar rol als Marleen Spaargaren.
Via en hele mooie route via de Bilt, Zeist, Woudenberg, de Klomp en
Ede kwamen wij om +/- 10.00 uur aan bij de eerste stop Partycentrum
de Molen ( de molen is in 1739 gebouwd) in Harskamp waar wij al
eerder waren en dat reeds 20 jaar bestaat en ook een camping beheert.
De koffie was net als de vorige keer heel lekker, met het gebak en voor
het tweede kopje dat door de organisatie gratis is aangeboden.
Om +/- 11.00 uur ging de bus weer rijden om via een hele mooie route
langs de Hoge Veluwe, Hoenderloo, vliegveld Deelen, in de oorlog
aangelegd door de Duitsers om het de geallieerden moeilijk te maken in
de lucht.
In Wolfheze was er een korte stop bij de Oude burgemeesterswoning
waar aan het begin van de Oorlog de opa van Audrey Hepburn
burgemeester was en zij ook een aantal jaren gewoond heeft,
Daarna via Schaarsbergen lang Burgers Zoo en park Sonsbeek in
Arnhem naar Oosterbeek.
Bij de oude kerk in Oosterbeek stopte Wilma om een uitleg te geven over
het belang van dit kerkje en de naastgelegen pastorie voor de Engelsen
bij de operatie MARKET GARDEN. Verder door het dorp Oosterbeek
waar een monument staat voor de Gliders (zweefvliegtuigen) die daar
geland zijn voor de landingen in 1944 bij Arnhem.
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Ook kwamen wij langs het landgoed Hartestein waar de Engelsen hun
hoofdkwartier hadden en waar nu een museum aan de slag om Arnhem
is gevestigd.
Om +/- 12.15 was de lunchstop bij pannenkoekenhuis de Langenberg in
Ede. Ieder kon een pannenkoek naar wens bestellen zodat iedereen zich
het lekker kon laten smaken. Dit restaurant ligt +/- 200 meter van de
Ginkelse heide dat vooral bij de Slag om Arnhem een cruciale rol heeft
gespeelt en waar ieder jaar nog de start van de herdenking van deze slag
wordt gehouden waarbij enkele honderden para‟s uit de lucht springen.
Om dat er bosbranden waren in de omgeving ging het verder via
snelwegen naar Garderen voor het hoogtepunt van de dag, de
beeldentuin in Garderen waar de zandsculpturen het thema DE
HOLLANDSE MEESTERS als onderwerp heeft.
Men heeft dit jaar de schilderijen van de Hollandse meesters in zand
uitgebeeld. De Bouwers zijn hier in januari al mee gestart. De gemeente
heeft lang geen toestemming willen geven omdat een van de sculpturen
een klein beetje buiten het aangegeven terrein zou staan, terwijl het
gehele terrein eigendom is van de eigenaar is die er ook woont.
In het overdekte deel van het festijn vindt
u ca. 40 sculpturen die verschillende
tegelspreuken uitbeelden. Kleine taferelen
die de spreuk vertellen. De uitdagende
opdracht: bedenk welke spreuk elk
zandsculptuur uitbeeldt.

Om 17.00 uur was het weer wegrijden om via de A1 bij Hoevelaken
linksaf naar Utrecht waar de deelnemers uit Utrecht uitstapten en voor
hen de reis was afgelopen. De paar deelnemers uit Maarssen en Vleuten
werden daarna in Maarssen afgezet waarna de bus weer naar de garage
in Hilversum vertrok.
Har Beelen
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Meerdaagse reis
Valkenburg
Woensdag 17 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Woensdag 17 oktober gaan we met een 50 persoonstouringcar met bar,
toilet en aircorichting naar Valkenburg waar we rond het middaguur
aankomen en zullen gaan verblijven in Grand Hotel Monopole,
Verzorging:
 Verblijf op basis van half pension in een 2-persoonskamer met ontbijt
en 's avonds gevarieerd 4-gangendiners.
 Welkompresentje bij aankomst in hotel
 Op de heenreis koffie met gebak
 Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
Excursies:
Woensdag 17 oktober:
Bij aankomst Valkenburg kunt u op eigen gelegenheid Valkenburg
bekijken of met de bus een toertje door het Mergelland maken met een
bezoek aan glasblazerij Gerardo in Vaals
(€ 4,00 pp.)
Donderdag 18 oktober:
Panoramatocht door de Eifel in herfsttooi met o.a. een bezoek aan
Monschau.
Vrijdag 19 oktober:
's morgens rijdt de bus naar Maastricht. Liefhebbers kunnen daar
winkelen (er is ook markt) en er is een mogelijkheid voor een bezoek aan
de Sint Servaasbasiliek (€ 4,00 pp.)
De meerprijs voor een gids is € 89,25. De gids moeten we vooraf
bespreken. Dit betekent dat de deelnemers dit vooraf aan mv. A. van
Basten door moeten geven of ze de Servaasbasiliek willen bezoeken
waarna we de € 89,25 kunnen delen door het aantal deelnemers dat zich
heeft opgegeven.
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Voor deze meerdaagse reis betaald u € 235,00 pp. Toeslag voor een
eenpersoonskamer is € 20,00 pp.
Aanmelden voor deze Meerdaagse reis via het Meerdaags
inschrijfformulier en deze zo spoedig mogelijk te sturen naar Mw. Anita
van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Over de betaling van deze reis en verdere informatie ontvangt u van
Eemland reizen te Hilversum. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met me mv. Van Basten, tel. 030-2960093.
------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende:
Naam: __________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________
Adres: __________________________________________________________
Postcode: _______________________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________

Tekent voor akkoord met bovenstaande aanbieding
Datum:_________________________________________________________
Handtekening ___________________________________________________
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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) _____________________
Woonplaats
____________

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Minimabeleid

Mildred Vlutters 030 - 272 25 44

Ouderen adviseur

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulpcoördinator Joyce Tjoa

030 - 251 37 30

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 - 24 92 76 65 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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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht



Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
Belastinginvulhulp 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 meerdaagse reizen





Contributie:
De contributie voor 2018 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
e-mail 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 een 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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