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Van de Voorzitter,
Het was een dag die wel nacht leek, zo stil was het in Utrecht op die
maandag nadat een mens met zijn overwegingen drie mensen het leven
liet en drie mensen zwaar verwonde die nog steeds vechten voor hun
leven.
Bij vele mensen die deze gebeurtenis van dicht bij hebben ervaren hun
hele leven zullen meedragen en de lege plekken die deze mens bij
familieleden en vrienden achterliet die nimmer meer kunnen worden
ingevuld.
De stille tocht waar vele mensen op weg gingen om die gene te herdenken
die hun leven op deze aarde niet meer konden vervolgen en een hard onder de riem te steken bij de gewonden en de nabestaanden te ondersteunen in hun verdriet.
Hartverwarmend dat er zoveel mensen meeliepen tijdens de stille tocht.
Woorden, dat we elkaar weten te vinden in tijden van nood en dan naast
elkaar staan, compassie en medemenselijkheid, laten we elkaar vasthouden, vandaag en morgen.
Het zijn bijzonder mooie woorden die niet alleen van dat moment zouden
mogen zijn maar juist van elke dag. Het omzien naar mensen die het moeilijk hebben, dicht in de buurt maar ook veraf.
Mensen ontmoeten die achter de deur blijven, mensen die wij waarschijnlijk niet kennen, die het ontbreekt aan geestelijk en/of lichamelijk voedsel.
Laten we deze mensen achter deze deur vandaan halen en samen met hun
een weg vinden waar ze het geluk weer buiten en binnen deze deur leren
kennen.
Laat deze hart verwarmde tocht een start zijn om elkaar te ontmoeten
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:

Dat zij moge rusten in vrede.

Eucharistieviering April 2019
In verband met Goede vrijdag vindt er in April geen viering plaats

Juristen- en Pensioentelefoon vaker bereikbaar
De KBO-PCOB Juristen- en Pensioentelefoon heeft met
ingang van 2019 een verruimde bereikbaarheid. Zowel
op woensdag- als donderdagmiddag is een vrijwilliger
van de Juristentelefoon en de Pensioentelefoon
aanwezig.



Juristentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur

Ik zie de meeuwen
zweven, zwieren in de lucht,
-kon ik dat óók maarZucht..
Henny van de Weide
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50PLUS BIOSCOOP Pathé Rembrandt
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht.
Aanvang 13:30 uur, kosten € 8,Programma: 28 maart, 1-4-8 april. The Old Man and the Gun
The Old Man and the Gun is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Forrest Tucker (Robert Redford), een bankrover
van in de zeventig. De charmante Forrest Tucker (Robert
Redford) is al ruim op pensioengerechtigde leeftijd, maar nog
steeds één van de meest succesvolle bankover- vallers van de
20e eeuw. Wanneer hij ook nog de vrouw van zijn dromen ontmoet lijkt
zijn leven compleet.
Maar wanneer de jonge detective John Hunt (Casey Affleck) een klopjacht
organiseert op Forrest en zijn handlangers, ontstaat er al snel een kat en
muis spel waarbij zelfs Hunt de charmes van Forrest niet kan weerstaan.
Samen met up-and-coming regisseur David Lowery (A Ghost Story),
generatiegenoot Sissy Spacek, Tom Waits en Oscarwinnaar Casey Affleck,
sluit Robert Redford zijn immense acteercarrière af.

Programma: 11-15-18-22 april, A Star is Born
A Star is Born vertelt het verhaal van Jackson Maine (Bradley
Cooper), een in verval geraakte country-ster. Hij ontdekt het
onbekende talent Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een
liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers
te krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit
dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.
Een eerste hoofdrol in een grote speelfilm voor Lady Gaga. Viervoudig
Oscar® genomineerde Bradley Cooper (American Sniper, American
Hustle, Silver Linings Playbook) maakt tevens zijn debuut als regisseur.
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Activiteiten 2019
Donderdag 11 April 2019 Aanvang: 14:00 – 16:00 uur
Bezoek en rondleiding in de Jacobikerk
Maandag 15 tot en met woensdag 17 april 2019
Meerdaagse reis Noord-Nederland Brinkhotel Zuidlaren
Donderdag 18 april 2019 Aanvang: 17:45 uur
Witte Donderdag Broodmaaltijd
Woensdag 24 April 2019 14:00 – 16:00 uur
Muzikale ontmoetingsmiddag
Woensdag 22 mei 2019 14:00 – 16:00 uur
Themamiddag Niet Aangeboren Hersenletsel
Dinsdag 28 mei 2019
Dagtocht Paling en Noord-Veluws museum

"Van zijden draadje tot sterk touw."
Woensdag 22 mei 2019
14:00 – 16:00 uur
Walter van Geffen verteld hoe zijn leven als 8

jarige jongen drastisch veranderde
Tijdens deze middag neemt Walter van Geffen ons mee wat het
betekend om te leven met een met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Tijdens deze middag wordt u ook in de gelegenheid gesteld vragen
te stellen of u ervaringen te delen.
Noteer deze datum vast in u agenda. In de volgende Rondomme
zullen wij u uitgebreider informeren.
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Terugblik dagtocht Kastelen en Oude Ambachten Dinsdag
19 februari 2019
Wij wensen op de eerste plaats van harte
beterschap aan alle leden die door de griep zijn
geveld en deze busdagtocht aan zich voorbij
moeten laten gaan. Ed van der Molen de
chauffeur vandaag telt alle mensen die aanwezig
zijn. Anita neemt nog wat mededelingen met
ons door en wenst ons verder een prettige dag
toe. We gaan nu op weg naar Scherpenzeel naar het Partycentrum
Boschzicht voor de koffie of thee met een warme appeltaartpunt.
Aansluitend stappen wij weer in de bus om onder begeleiding van de zeer
bekwame gids Hermann de kastelen te gaan bekijken. Ik zie nog geen
kasteel of landhuis maar wel veel zwarte schapen in de wei verder een
bord “Pas op voor agressieve roofvogels” vervolgens de Grebbelingvalei
en het kanaal “verderop” zou de TomTom zeggen een hele grote
paardenfokhal. Opeens roept Ed voordat wij een
viaduct inrijden “allemaal bukken” wat een
grappenmaker is hij toch.
Kasteel Moersbergen staat in
het Utrechtsche Landschap en
is uit het begin van de veertiende eeuw met
kruisvensters ook de klokkentoren is verlaagd er hebben
veel verbouwingen in de loop der tijden
plaatsgevonden.
Let goed op of wij HANNES de Langbroekse
ooievaar zien. Deze ooievaar wordt door de
bewoners gevoed. Hannes vliegt ook niet meer
naar de warme landen. Hij scharrelt geringd het
hele jaar door in de polders. Hoe komt hij
eigenlijk aan zijn naam vraag ik mij af? Wendy van der Steen van de
dierenbescherming heeft hem deze naam gegeven en voert hem als hij bij
haar in de tuin zich laat zien.
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We gaan nu weer terug naar Scherpenzeel naar Boschzicht om te lunchen
waar wij kunnen kiezen uit een zeer smakelijke zuurkool-boerenkool
schotel en ook nog uit ijs of puddinkje na.
Wat een rust heerst hier er staat geen muziek
aan er worden ditjes en datjes aan elkaar verteld,
opeens is het wel heel erg stil...maar jullie weten
“als de ouderen eten dan praten ze niet meer,
want met volle mond spreken is in onze
generatie bij velen niet toegestaan.
We rijden naar Terschuur naar het museum van Oude Ambachten &
Speelgoed, het ligt in gemeente Barneveld. Kees Bakker beheert dit
enorme grote particuliere museum. Hij beëindigde zijn boerenbedrijf.
Ruim 160 ambachten, werkplaatsen zijn er te zien van vroeger.
Heerlijk gesnuffeld in de winkel van Sinkel. De tijd heeft hier stil gestaan.
Dit museum is rolstoel en kindvriendelijk. De bus lijn 102 ApeldoornAmersfoort stopt voor het museum.
Hier ligt wel veel achter slot en grendel.
Ouderwetse houten spelletjes, Dinky Toys,
bouwwerken van Meccano ook Märklin
treinen, oude poppen, Steiff beren, voor jong
en oud is er een leuke speelhoek met allerlei
ouderwetse en hedendaagse spellen.
Ter afsluiting gaan wij allemaal nog wat
drinken in het restaurant. We gaan een half uur eerder weer voldaan met
ontzettend veel opgedane indrukken naar huis. Een warm applaus voor
de chauffeur en Anita en de vrijwilligers.

Bea van Beckhoven-van der Schoot
BvB&Schoot photography
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Nog steeds veel onveilige sleutelkluisjes
In de afgelopen maanden werd op verschillende
plekken in Limburg ingebroken via sleutelkastjes. Bij
een aantal inbraken raakte de bewoner gewond. KBOPCOB blijft hameren op veiligere oplossingen.
Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Wie aan huis zorg of
verpleging krijgt, moet zelf zorgen dat de zorgmedewerker naar binnen
kan. Maar wat als je niet in staat bent om zelf open te doen? KBO-PCOB
pleit al jarenlang voor een veiligere oplossing dan sleutelkluisjes.
Veel sleutelkluisjes zijn onveilig
Sleutelkluisjes zijn gemakkelijk in gebruik: met een pasje of pincode kan
een zorgmedewerker het kluisje openen waar de voordeursleutel in hangt.
Helaas zijn ze niet allemaal veilig, te oordelen aan de 800 inbraken per
jaar. Niet zelden door bendes, die zich na kraken van het kluisje toegang
verschaffen tot de woning van een kwetsbare oudere.
Hoge kosten
Bij ongeveer 150.000 Nederlanders hangt een sleutelkastje dat niet voldoet
aan het SKG-keurmerk. Een SKG gecertificeerd sleutelkluisje is
inbraakwerend en voldoet ook aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Toch schrijven veel zorgaanbieders die kluisjes niet voor aan hun
cliënten, maar juist ondeugdelijke. Dat moet veranderen. Zeker omdat er
goede oplossingen voorhanden zijn, ook al zijn die vaak duurder.
De laatste jaren komen allerlei innovatieve oplossingen op de markt, zoals
elektronische sloten die werken met een smartphone-app. Toch worden ze
nog maar mondjesmaat toegepast. Het prijsverschil tussen een sleutelkluis
voor €60 en een elektronisch slot voor een paar honderd euro is groot. Een
elektronisch slot met app heeft daarbij vaak ook nog maandelijkse
beheerkosten. Die komen voor rekening van de zorgbehoevende. Niet
iedereen kan of wil dat uitgeven.
Veilige oplossingen
KBO-PCOB hamert er bij zorgaanbieders, gemeenten en
woningbouwcorporaties op veilige, gecertificeerde oplossingen te bieden.
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Die zijn in ieders belang. Zorgorganisaties, woningbouwverenigingen,
gemeenten en burgers moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen.
Zo heeft een elektronisch slot met een app voor de thuiszorgorganisatie
zelf ook voordelen. Medewerkers hoeven geen pincode te onthouden en
met een app op hun smartphone is hun werk veiliger en gemakkelijker.
Onze vrijwillige veiligheidsadviseurs geven senioren thuis (gratis)
informatie over veilige systemen. De veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB
komen kosteloos langs. Afspraak maken met een veiligheidsadviseurs bel
het verenigingsbureau Tel. 030 3400 600 Maandag- t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur.

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 betaalt u een bijdrage
van 6,50 Euro per maand.

Senioren 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
PALING EN NOORD-VELUWS MUSEUM
Dinsdag 28 mei 2019
Vandaag gaan we naar het eerste Nederlandse Palingmuseum, geopend in
2017, van eigenaar Palingrokerij en Vishandel Dries van den Berg te Harderwijk. Allerlei wetenswaardigheden over de paling worden hier uiteengezet. Bijvoorbeeld dat de paling 'waarschijnlijk' (niemand heeft de paring
ooit aanschouwd) wordt geboren zo'n 6000 km hier vandaan in de Sargassozee, een gebied in de Atlantische Oceaan als wilgenbladvormige larf.
Hoe komt die larf dan als paling in Nederland op uw bord terecht? Sinds
wanneer eet de mens- heid paling en wie het meest? Is paling eigenlijk wel
zo gezond? Wat is het verschil tussen paling en aal? Kortom: stel al deze
en uw eigen vragen. Ze worden allemaal beantwoord. Ook allerlei vistechnieken voor het vangen van de paling en het roken ervan PlUS het
proeven ervan komen aan bod. Tot slot kunt u met een paling uit de winkel dit wetenswaardig uurtje besluiten.
's Middags om twee uur bezoeken we in Nunspeet het Noord-Veluws
Museum. Hier hangt de vaste collectie schilderijen en tekeningen van kunstenaars, die tussen 1890 en 1950 buiten tussen Nunspeet en Elspeet als
groep schilderden. Geïnspireerd door het impressionisme.
Momenteel geeft het museum een overzicht van het werk van de op Java
geboren Arthur Briët. Ooit een studiegenoot van Vincent van Gogh. Behalve intieme interieurstukken, sfeervolle landschappen en magistrale
portretten heeft Briët zijn bijnaam: 'Rembrandt van de Veluwe' te danken
aan zijn stijl van schilderen: de “clair – obscur” = kenmerk van de stijl van
Rembrandt van Rijn, die weer geïnspireerd was door de Italiaanse schilder
Caravaggio. Briët combineert zowel een naturalistische als impressionistische penseelstreek. Veel van zijn werk is door Rusland aangekocht. In Nederland hangt werk van Briët in het Gemeentemuseum Den Haag, het
Centraal Museum te Utrecht, Het Drents Museum te Assen, het Singer in
Laren, het Noord-Veluws Museum en diverse andere musea. U krijgt in
het museum– voordat u gaat rondlopen – een inleiding van ongeveer
15 minuten.
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Programma:
Opstap bus vanaf 08.50 uur te Utrecht, Winkelcentrum Overvecht bij
C&A. Uiterlijk vertrek Utrecht om 09.05 uur (In Maarssen géén opstap)
10.00 uur
11.15 uur
12.30 uur
14.00 uur

Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk
1 x koffie & gesorteerd gebak.
Dries van den Berg te Harderwijk:
arrangement inzake palingen.
Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk:
koffietafel met kroket.
Noord-Veluws Museum in Nunspeet:
collectie Arthur Briët. Museumjaarkaart meenemen

Rond 17.30 uur hopen we weer op onze 'instapplaats' terug te zijn.
Gasten met een museumkaart hebben gratis toegang tot het museum.
Deze museumkaart moet wel daadwerkelijk gescand worden aan de
kassa. De korting bedraagt € 7,00.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht is € 56,00 overmaken op de rekening van
de SeniorenReisClub e.o NL 15 INGB 0007 5390 75
Met een museumjaarkaart bedraagt de prijs van deze dagtocht: € 49,00
Vermeldt a.u.b. op uw inschrijfformulier of u in het bezit bent van deze
kaart.

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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Bezoek en rondleiding in de Jacobikerk
Donderdag 11 April 2019
Tijd 14:00 – 16:00 uur
Rondleiding Jacobikerk onder leiding van de heer B. Lap. Hij weet heel
veel over Hubert Duifhuis. De naam Hubert Duifhuis, zegt u dat wat? Ja,
misschien kent u in Utrecht de straat met die naam, maar wie deze
Duifhuis nu precies was…?
De bijzondere reformatie in de Jacobikerk.
Hubert Duifhuis, pastoor van de Jacobikerk wilde de kerk van binnenuit
hervormen maar kreeg geen kans van de RK geestelijken.
Hij verbrak de banden met de RK kerk in 1578 en werd de eerste
protestantse prediker van de Jacobikerk, gesteund door het stadsbestuur.
Hij kreeg veel volgelingen. Hij werd verketterd door de hervormden
(calvinisten) toen hij weigerde lid te worden van die kerk. Het
stadsbestuur van Utrecht verbood de uitoefening van de RK godsdienst in
1580. Er zijn sporen van Duifhuis in de Jacobikerk te zien. Wat bezielde
Duifhuis en waarom steunde het stadsbestuur hem?
De middag wordt gestart met een presentatie over Hubert Duifhuis
waarna er koffie/thee wordt geschonken, aansluitend een rondleiding
onder leiding van de heer Lap die u prachtige dingen laat zien waaronder
de kluis van Alijt, de Christophorus muurschildering, de gildenbroeders
aan de zuidmuur en het uurwerk onder de toren.
Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom in de Pelgrimzaal van de
Jacobikerk, St Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht.
De Jacobikerk is ongeveer 10 minuten lopen vanaf het centraal station
maar ook goed bereikbaar met het OV, waaronder bus 1,4,5,6,7.
De consumptie wordt u aangeboden door de kerk, maar er wordt u wel
gevraagd om een vrijwillige bijdrage.
De organisatie van de middag is in handen van de PCOB Stad Utrecht
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Meerdaagse Reis Noord-Holland,
Standplaats Brinkhotel Zuidlaren
Van maandag 15 april t/m woensdag 17 april 2019
Aanbieding:
Vervoer met een 50-persoons touringcar met bar, toilet en airco. Tarief €
269,00 pp – toeslag 1-persoonskamer € 30,00 pp
Verzorging: verblijf op basis van half pension in een 2-persoonskamer met
ontbijt en 's avonds een 3-gangen diner – op de heenreis koffie met gebak
en een koffietafel onderweg – op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
Excursie-mogelijkheden in samenspraak: Bijvoorbeeld: Staphorst,
Orvelte, Holtenberg, Drents Museum te Assen, Dwingeloo telescopen,
Openluchtmusem Ellert en Brammert in Schoonoord, tocht langs
Groningse boerderijen met 's middags vis eten in Termunterzijl, Van Gogh
Huis in Veenoord/Nieuw A'dam, Klokkenmuseum in Heiligerlee, Westerbork herinneringskamp in Hooghalen. Hangende keukens en tuinen in
Appingendam.
Wanneer u definitief mee wilt met deze schitterende reis wordt u verzocht
het meerdaagse reisformulier in te vullen en deze zo spoedig mogelijk in
te leveren bij: mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT
Utrecht.
Bij mv. Anita Basten kunt ook terecht voor informatie: telefoonnummer:
030 296 00 93
Vervolgens verzorgt mv. Anita van Basten een overzicht van u gegevens
en verstuurt deze naar Touringcarbedrijf EemlandReizen, Nieuwe
Havenweg 73, 1216 BN Hilversum, telefoonnummer: 035 – 6234247.
Alle vervolginformatie ontvangt u van EemlandReizen waaronder het
rekeningnummer voor de betaling met eventueel de wens voor een één
persoonskamer.
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Inschrijfformulier Meerdaagse reis
Noord Holland
Ondergetekende:
Voornaam:________________________________________________________
Achternaam ______________________________________________________
Adres:____________________________________________________________
Postcode:_________________________________________________________
Woonplaats:_______________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________
06 nummer :_______________________________________________________

In nood waarschuwen: _____________________________________________
__________________________________________________________________

Tekent voor akkoord met bovenstaande aanbieding
handtekening ………………………………………
datum …………………………….
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Hulp bij uw belastingaangifte?
KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van u belastingaangifte of wanneer u
vragen heeft dan kunt u een email sturen naar:
belastingservice@kbostadutrecht.nl of en brief sturen naar de coördinator
belastingservice, Joyce Tjoa, Eduard Verkadelaan 115, 3584 GT Utrecht.
Vermeld in deze email u lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats
en telefoonnummer. Vanaf 4 maart 2019 wordt er met u contact opgenomen voor het maken van een afspraak.
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag
Vanaf 4 maart 2019 kunt u ook telefonisch contact opnemen met
met de coördinator belastingservice voor het maken van een afspraak of
voor u eventuele vragen.
Als lid van de KBO Stad-Utrecht betaalt u alleen een onkosten vergoeding
aan de belastinginvuller van € 12,50 voor de reis en administratiekosten,
Deze contant af te rekenen met de belastinginvuller.
Coördinator belastingservice KBO Stad Utrecht
Joyce Tjoa, Telefoon: 030 - 251 37 30
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl

Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Een bezoekje
zeker waard.
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Muzikale middag met 5beaufort
Woensdag 24 april 2019
Van 14:00 – 16:00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje
kunt genieten van 6 enthousiaste mannen die
u trakteren op een internationale muzikale
rondreis, met liedjes waarin veelal water en
wind als rode draad zijn verweven. Echter,
zeker niet op de geijkte manier, maar vaak op
een heel onverwachte en originele wijze!
Onder begeleiding van diverse instrumenten zoals een gitaar, fluit,
mondharmonica, accordeon en piano zingen zij in Nederlands, Duits en
Engels en zullen u verrassen met Shanties, Ierse liedjes maar ook gewone
evergreens
Deze muzikale middag zal worden gehouden in de ontmoetingsruimte
van het pastoraal centrum van de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan
4, 3583 AJ te Utrecht. De zaal is van 13:30 uur geopend.
Het pastoraal centrum is bereiken met bus 8 van het centraal station
Utrecht.

Voorjaar.
Het heeft geregend,
de boom schudt zijn takken leeg.
Nu glinstert de zon,
op het nog jonge blad.
Zo zorgt een windvlaag,
Voor nieuw perspectief.
Henny van der Weide
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Ouderen en plaatsgenoten samen aan tafel
Ruim 800.000 ouderen eten altijd alleen. Het
kan heel gezellig voor een oudere zijn om af en
toe bij een plaatsgenoot mee te eten. Ook voor
buurtgenoten is het leuk om een oudere als gast
aan tafel te ontvangen. Op deze manier leer je
mensen kennen en maak je een praatje.
Ben jij die oudere die het leuk vindt om af toe gezellig met iemand anders
te eten? Of heb jij als buurtbewoner maandelijks een plaatsje vrij aan je
eettafel voor een oudere? Meld je aan bij Eet Mee. Wij maken een mooie
match tussen eetadres en gast. Daarbij houden we rekening met je wensen
en mogelijkheden. Een intakemedewerker komt daarvoor langs om dit
goed met je door te spreken. Na de eerste etentjes volgt een korte evaluatie
om te kijken of er chemie is.
Wil je graag meedoen maar heb je in plaats van een langer durende match
meer belangstelling voor een steeds wisselend gezelschap? Ook dat kan.
We maken de match op maat. Aanmelding hiervoor gaat via het
uitgebreide Eet mee-invulformulier op de website.
Aanmelding of vragen
Heb je vragen of wil je iemand aanmelden? Dat kan via info@eetmee.nl, de
website www.eetmee.nl of bel 030-2213498.
Aanmelding voor eenmalige etentjes verlopen via de website van Eet Mee.
Wil je een duurzame match? Na aanmelding nemen wij contact met je op
en komen we langs. We bespreken dan wensen, interesses en
mogelijkheden en maken een mooie match op maat. Ouderen kunnen
ervoor kiezen om van tevoren eerst even met elkaar kennis te maken.
Na een of meer etentjes komt er een evaluatie. Desgewenst maakt Eet Mee
een nieuwe match. Aanmelding en deelname aan Eet Mee is gratis, een
vrijwillige donatie wordt gewaardeerd. Een eetadres kan een kleine
bijdrage vragen in de kosten, niet hoger dan € 5,- graag met vermelding
van de credits (Fonds Nuts Ohra).

19

Witte Donderdag 18 april 2019
Broodmaaltijd
Mattheüs 26:26
Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de
zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen
en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’
Prent van Brigida: Jezus deelt brood en wijn uit.
Op 18 april is het Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal.
Het is de eerste dag van de drie dagen van Pasen, en de avondmis om
19.00 uur is de laatste eucharistieviering tot aan de Paaswake.
Voorafgaande aan de avondmis wordt u van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan een gezamenlijke broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen.
De aanvang van deze broodmaaltijd is om 17:45 uur en zal plaats vinden
in het pastoraal centrum van de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4,
3583 AJ Utrecht. De organisatie is in handen van de ouderensoos St.
Willibrord.
Wanneer u wilt deelnemen dient u onderstaand strookje in te vullen
en deze uiterlijk 14 april 2019 af te geven bij het pastoraal centrum van de
Aloysiuskerk of op te sturen naar Joyce Tjoa, Eduard Verkadelaan 115,
3584 GT te Utrecht of per email: joyce.kbo@casema.nl

Deelname broodmaaltijd donderdag 18 april, aanvang 17.45 uur.
Pastoraal centrum van de Aloysiuskerk.
Naam:...............................................................................
Adres:.......................................................................................
Telefoon:...............................................................................................
Aantal personen:………...
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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
Naam

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

Hans Stahl

06 165 32 419

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 StadUtrecht



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 2019 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
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

De heer (kruis het gewenste hokje aan)
: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon nr.
: ______________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________
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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