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

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Bestuurslid

Secretariaat
Ledenadministratie
Redactie Rondomme
Nestor bezorging
Webmaster

Telefoon
06 - 165 32 419
030 - 697 62 41
030 - 251 37 30
030 - 271 62 93

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 oktober uiterlijk 11 september 2017
inleveren per post of e-mail: stadutrecht.rondomme@gmail.com
Oplage: 820 stuks
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Van de voorzitter
Het werk van een bestuurder gaat niet altijd over rozen. Een zin die hier
wel past na het overlijden van Jan de Roos, die altijd de vereniging op
diverse fronten ondersteuning heeft geboden. Maar vooral danken we
Jan als mens voor zijn sociale betrokkenheid naar ons toe. Mevrouw An
Kooyman heeft aangeboden om de functie van coördinator van de
Rondomme en WijSr, de opvolger van de Nestor, van Jan over te nemen.
Een gebaar waar we haar natuurlijk heel dankbaar voor zijn. We wensen
haar veel succes.
U ontvangt deze maand de eerste uitgave van de WijSr die tot stand is
gekomen door de samenwerking tussen de KBO en de PCOB.
Veel leden zien er tegenop dat de Nestor tot het verleden is gaan behoren en andere leden zien het als een kans om te komen tot een kwalitatief nog beter magazine dan de Nestor al was.
Persoonlijk zie ik het nieuwe blad als een stap om te komen tot verdere
samenwerking met de PCOB hetgeen volgens mij nodig is om de belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau verder te ontwikkelen. De
toekomst zal uitwijzen wat het ons gaat brengen.
In de uitgave van de Rondomme van de maand juli 2017 hebben wij de
leden van KBO Stad-Utrecht uitgenodigd om tegen gereduceerd tarief
het 65-jarig bestaan van de KBO Stad-Utrecht te gaan vieren met een reis
naar Urk waar we een cruise gaan maken over de toenmalige Zuiderzee.
Ik kan u inmiddels laten weten dat het aantal aanmeldingen richting de
honderd gaat wat mij tot vreugde stemt. Wanneer u over de viering nog
vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris Mien Leistra.
Verder verheug ik mij erop u allen op de reis naar Urk te mogen ontmoeten.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. C.W. Pisa – van de Kroef, Dhr. J. de Roos, Mevr. C.J. Sluijter
Dat zij moge rusten in vrede.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
15 september 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 030 251 57 75
Vanaf september kunt u elke maandag van
14:00 - 16:00 uur in het Aloysiuscentrum Klaverjassen en Rummikuppen. Hiervoor betaalt u
een bijdrage van 6 euro per maand.
Met Kerst en Pasen wordt er na de Eucharistieviering een broodmaaltijd
verzorgd waar geen kosten aan zijn verbonden.
Op vrijdag 20 oktober is er een kleine cabaretvoorstelling met aansluitend een warme maaltijd. Tijd: 14.00 tot 18.00 uur. Hiervoor betaalt u
een bijdrage van € 7,50 per persoon.
De organisatie is in handen van Peter de Blok.
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organiseert de

Zelfstandig Wonen Markt
op vrijdag 29 september 2017
13.00 - 16.00 uur
in ZIMIHC theater Stefanus
Braziliëdreef 2 - 3563 CK Utrecht
Utrechtse bedrijven en organisaties
met o.a. informatie over:





Buurtteams
Woningaanbod
Woningaanpassing
Veiligheid






Overheidsinformatie
Verhuismogelijkheden
Mantelzorgondersteuning
Tijdsbesteding

Bereikbaarheid:
Bus U-OV: vanaf Jaarbeurszijde, perron D4: lijn 1 ri. Overvecht. Uitstaphalte
Amazonedreef. Locatie ligt tegenover de bushalte.
DomstadPlusBus: Aanmelden via 030-2361793 bus@u-centraal.nl (kosten € 3,50 per retourrit)
Parkeren: gratis bij ZIMIHC theater Stefanus en in de wijk.

informatie:
030-2965108 / www.cosbo-stad-utrecht.nl
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Dagtocht dinsdag 29 augustus 2017
Varen in Den Bosch en bezoek aan de Edelherten in Brabant
Nadat de deelnemers in Maarssenbroek als tweede groep in de bus zijn
gestapt begint officieel deze gezellige en leerzame dagtocht echt.
Eerst zal de buschauffeur ons opmerkzaam
maken op de vele mooie en noemenswaardige
projecten waar we langs zullen rijden het komend
uurtje.
Dan, om 10.15 uur, arriveren we bij Rederij Wolthuis in Engelen, waar u
het nostalgische schip de 'Ouwe Dirk' betreedt. Hiermee gaat u een
gedeelte van één van de oudste steden van
Nederland verkennen. Tijdens deze vaartocht
ontdekt u haar rijke historie van belangrijk
handelsknooppunt, de mooie citadel, de
oliemolen, om vervolgens te genieten van het
mooie buitengebied. Dit alles onder het genot
van een kop koffie en een Bossche Bol.
Na deze heerlijke tocht over het
water arriveert u om ongeveer
12.30 uur bij Rest. De Witte Vught
waar u kunt genieten van een
onbeperkt lunchbuffet met diverse
broodsoorten zoals meergranen-,
wit-, krenten- en roggebrood. Ook
staan er voor u klaar muffins,
donuts, beschuit en ontbijtkoek,
diverse soorten vleeswaren / kazen, gerookte zalm, diverse zoetwaren,
muesli, cruesli, fruityoghurt, vers fruit, fruitsalades, saladebuffet, een
kop verse soep en een drietal warme gerechten plus koffie, thee, melk,
karnemelk en vruchtensappen.
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Om plus minus 14.45 uur arriveren
we bij de Edelhertenboerderij
Zonhoeve waar u onder het genot
van een kopje koffie/thee een
diapresentatie kunt bekijken met
deskundige uitleg. Alles over het
hertenleven uiteraard.
Vervolgens brengt u een bezoek aan de weilanden met daarin de herten.
Het zal u opvallen hoe schoon en zindelijk alles erbij staat en hoe
zorgvuldig met de dieren wordt omgegaan. Na een tweede kop
koffie/thee/frisdrank wordt u in de gelegenheid gesteld in het winkeltje
wat souvenirs te bekijken/kopen en van de herten-proeverij gebruik te
maken.
Vertrek:
08.30 uur : Utrecht, bij het winkelcentrum Overvecht t.h.v. C&A
08.50 uur : Maarssenbroek Bisonspoor t.h.v. A.H. buiten
18.00 uur : Thuiskomst Utrecht/Maarssenbroek
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 uit het magazine
'Rondomme' of via het aan u uitgereikte exemplaar. 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 vermeld
rekeningnummer.
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.
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Utrechtse Lezing
―Wat U beslist over Luther moet weten‖
Lezing door dr. Sabine Hiebsch
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag
27 september 2017 om 14.00 uur
Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht.
―Wat U beslist over Luther moet weten‖
Lezing door dr. Sabine Hiebsch voor ouderen Hij
had het niet zo gepland en toch werd Luther de
inspirator en het boegbeeld van één van de
grootste veranderingen in kerk en maatschappij:
de Reformatie.
Het leven van deze wereldberoemde hervormer
kent verschillende aspecten: zijn zoektocht naar
God in het klooster; zijn kritiek op de gangbare
theologie, maar ook zijn kritiek op kerkelijke misstanden en het instituut
van de katholieke kerk.
Dr. Sabine Hiebsch vervult de Lutheronderzoeksplaats aan de
Theologische Universiteit in Kampen. Zij werkt nauw samen met
Luther- en reformatieonderzoekers in Duitsland, Scandinavië en de
Verenigde Staten: landen, waarin de lutherse theologie en tradities van
oudsher sterker vertegenwoordigd zijn.
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.
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In Memoriam Jan de Roos
Nadat Jan op 12 juli jl. nog overheerlijke
poffertjes had gebakken tijdens een bijeenkomst over levensverhalen, bereikte
ons op 17 juli het bericht dat Jan op
donderdag 13 juli was overleden. Hij
had zijn reis aangevangen naar een wereld, die wij nog niet kennen. Maar we
hebben er het rotsvaste vertrouwen in Jan daar ooit weer te mogen ontmoeten.
Jan bereikte de leeftijd van 81 jaar. Voor familie en vrienden nog veel te
jong, maar ook voor de KBO Stad-Utrecht. De ambities van Jan waren
nog groot, want het volgende project lag al klaar. Een kok zou een
warme maaltijd verzorgen en Jan had de zorg op zich genomen voor de
inkoop van vlees van hoge kwaliteit.
Maar voor nu zijn wij hier op aarde Jan dankbaar voor al zijn heerlijks
waarvan we hebben mogen genieten. De soepen, broodjes, barbecues,
poffertjes , oliebollen en al het lekkers, dat we nog niet hebben genoemd.
Verder hebben we Jan gekend als een gedreven coördinator en bezorger
van de Nestor en Rondomme.
Maar wat we vooral zullen gaan missen is Jans aanwezigheid, zijn wijze
woorden en de waardevolle adviezen, die wij van hem mochten ontvangen.
Wij wensen Ronald en José, Yvonne en Jim, Joey en Melanie, Erik, Ingrid
en Henk, Kimberley veel sterkte toe, maar vooral mooie herinneringen
aan deze bijzondere man.
Hans Stahl
Voorzitter
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Reisverslag van dagtocht 27 juni 2017: "OP NAAR ROTTERDAM"
Als alle passagiers voor vandaag in Utrecht en Maarssen zijn ingestapt,
rijdt chauffeur Kees ons via een mooie binnendoor-route langs Vleuten,
Haarzuilens, Harmelen en Woerden, met frisgroene landerijen en prachtige oude boerderijen o.m. van 1658 en 1748.
In Boskoop drinken we koffie, het gebak is heerlijk en het uitzicht op een
prachtig Rosarium is buitengewoon. Ook het gebouw van restaurant
Flora is heel bijzonder; volgens de chauffeur ooit gebouwd voor fabricatie van auto’s en treinstellen.
We gaan verder naar onze bestemming en krijgen een interessante
Stadstour. Passeren Zestienhoven, nu heel chic—Rotterdam the Hague
Airport. Komen langs Blijdorp en zien de skyline van Rotterdam.
Heel indrukwekkend.. de dames / heren architecten overtroefden elkaar
met de meest ingewikkelde constructies: schuine gevel, geschakeld,
gestapeld en van allerlei materialen, steen, glas en staal.
Maar vooràl...Groot...Hoger…Hoogst…!!
We komen ogen tekort, de chauffeur vertelt veel, ook over de bruggen.
Koninginne- Erasmus- Hefbrug en natuurlijk de Zwaan. Enkelen van
ons gezelschap woonden en / of werkten jaren geleden in deze stad en
genieten nu van het feest der herkenning.
De lunch staat voor ons klaar in restaurant Biblio, met heel mooie gevel
en het smaakt ons daar prima. Vervolgens gaan we naar de aanlegsteiger van Spido voor een rondvaart door de havens.
De temperatuur is prima, wie wil kan op het bovendek zitten en dat is
heel fijn. Eemhaven, Waalhaven, duizenden containers, maar weinig
actie, bijna alle kranen staan stil. Misschien het gevolg van cyberaanval
van 27 juni…?
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Alleen op één plaats zien we hoe containers op een oplegger worden
geplaatst.
Zien ook ―de Rotterdam―, het prachtige passagiersschip, nu permanent
aan de kade en in gebruik als hotel en voor congressen.
Dan volgt ons laatste programmapunt: de Euromast. We krijgen allen
een ― ticket to the top ‖ en zoeven met de lift in 30 sec. naar 100 meter
hoogte. Prachtig uitzicht, het is wat heiig in de verte, maar dichtbij is
veel herkenbaar.
Dit is een mooie afsluiting van deze dag met zoveel verschillende ervaringen. Voldaan gaan we naar de bus die ons, met weinig oponthoud en
een enkele regendruppel, weer via Maarssen naar Utrecht brengt.
SeniorenReisClub dank voor de organisatie en graag tot ziens.
Henny van der Weiden

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

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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Cruise over de oude 'Zuiderzee'
Dinsdag 26 september 2017
In het kader van het 65- jarig bestaan van de KBO Stad-Utrecht willen
wij als bestuur u - in samenspraak met de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
- een cruise aanbieden over de Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer.
We zullen na aankomst op Urk eerst gaan genieten van een 65- jarig gebakje met een kopje
koffie in restaurant Het Achterhuis. Op het
prachtige terras kunt u heerlijk ín de zon en
uit de wind genieten van het uitzicht over het
IJsselmeer.

Verder bent u in de gelegenheid om een
wandeling te maken in de haven van Urk.
Daar kunt u de schepen bewonderen waarmee uw later te verorberen visjes werden
gevangen.
Vervolgens zullen we instappen op het
Passagiersschip 'De Zuiderzee' welke is
voorzien van een rolstoellift naar het buitendek en een invalidentoilet en waar
Schipper Riekelt Brouwer uw veilige tocht
verzorgt.
'De Zuiderzee' is een echt familiebedrijf en
zal er alles aan doen om u een fijne dag te
bezorgen. Tijdens deze cruise zullen zij u
voorzien van drankjes en natuurlijk zullen zij
u laten genieten van verse vis.
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Wanneer u deze vis niet mag smaken wordt er zorg gedragen voor een
alternatief.
Tijdens deze cruise kunt onder het genot
van een drankje aan boord de klederdrachten bewonderen zoals deze
gedragen werden toen het IJsselmeer nog
de Zuiderzee was en zal u alles over deze
traditie worden verteld.
Vertrek:
10:00 uur : C&A Winkelcentrum Overvecht.
18:15 uur : Verwachte thuiskomst Utrecht
Kosten:
Prijs per persoon € 52,50. Te voldoen op rekeningnummer
NL06 INGB 0003 944 417 t.n.v. KBO stad-Utrecht
Omdat deze dagtocht in het kader van het 65-jarig bestaan van de
KBO Stad-Utrecht is georganiseerd dient bij uitzondering betaald te
worden aan de KBO Stad-Utrecht.
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij secretaris Mien
Leistra, telefoonnummer: 030 – 697 62 41 (tussen 19:00 - 20:00 uur) of
met de email: info.kabostadutrecht@gmail.com
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 1 september 2017 opgeven 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.
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHT
Cruise over de oude 'Zuiderzee'
Dinsdag 26 september 2017
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij secretaris
Mien Leistra, Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt of
info.kbostadutrecht@gmail.com. Hier kunt ook terecht voor uw vragen.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL06 INGB 0003 944 417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Extra Informatie verzorging
Rolstoel gebruiker

: ______________________________________

Rollator gebruiker

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

Bijzondere wensen

: _______________________________________

Datum

: ______________________________________

Woonplaats

Datum

_____________

Handtekening

______________
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_______________________

Wie verre reizen doet…..
Donderdag 21 september 2017
Tijd: 14:00 – 16: 00 uur
Het PCOB bestuur nodigt u uit om onder leiding van Henk Griffioen
mee op reis te gaan.
Henk heeft vele landen bezocht en is hiermee een ervaren reiziger, avontuurlijk en hij houdt van de natuur. Tijdens deze middag wil hij u mee
laten genieten van de beelden die hij heeft gemaakt en de mooie verhalen die hierbij horen.
Van een ballonvlucht over het prachtige landschap van Cappadocië in Turkije. Een tocht over
de Inca Trail (hoog in het Andesgebergte van
Peru), Safari in Namibië en kamperen met nijlpaarden rond de tent in Botswana.
Tochten door de oerwouden van Borneo met
orang-oetans en veel andere dieren en ’s
nachts op het strand van Suriname, waar
reuzenschildpadden hun eieren leggen.

Tot slot een loei-spannende rafting over de
onstuimige Zambesi in Zambia.

Plaats: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang Obbinklaan)
Zaal open: 13:45 uur
Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard
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SeniorenReisClub Utrecht en omstreken
Van woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

3 dagen Gouden Herfst in het Rijk van Nijmegen
Hotel Millings Centrum te Millingen
In het najaar laat de natuur zich vaak van haar mooiste kant zien. De
bladeren krijgen een prachtig bont palet aan kleuren. Wanneer u daar
ook zo van kunt genieten, kunt u uw hart ophalen wanneer u met ons
meegaat naar het Rijk van Nijmegen.
Deze regio heeft een rijke geschiedenis en behoort tot de oudste
toeristische gebieden van ons land. Het heuvelachtige landschap en de
afwisselende bebossing doen u in het buitenland wanen. In Nijmegen en
Kleef is ook genoeg stedenschoon te zien. Volop afwisseling dus. Het
aantal kamers is beperkt, dus wacht niet te lang.
Accommodatie
U logeert in hotel Millings
Centrum, gunstig gelegen in
het centrum van Millingen.
Alle kamers hebben douche,
toilet, TV en zijn met een lift
te bereiken.
In het gezellige restaurant worden uitstekende maaltijden geserveerd. In
de sfeervolle bar is het prettig toeven. Elke avond wordt in het hotel
’s avonds voor vermaak gezorgd en is een hapje en een drankje
inbegrepen.
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Excursies (met luxe touringcar en vakbekwame chauffeur)
Dag 1: Bezoek tinnegieterij en stadsbezoek aan Nijmegen
Dag 2: Rondrit Berg en Dal en de Zevenheuvelenweg en bezoek aan het
mondaine Kleef
Dag 3: Rondrit Gelderse Poort en Ooijpolder en boottocht op de Rijn
Prijs en verzorging en optie op 29 kamers, die zowel als 2 en 1
persoons geboekt (zie toeslag) kunnen worden: € 199,00 pp vanaf
30 personen, toeslag 1-pers.kamer € 30,00 pp






Verblijf op basis van halfpension met ontbijtbuffet en ’s avonds
3-gangen diner
Bij aankomst in het hotel een welkomstdrankje
's Avonds in het hotel een hapje en drankje met gezellige
activiteiten
Op de heenreis koffie met gebak
Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner

Vertrektijd woensdag 18 oktober 2017:
08.45 uur Maarssenbroek Bisonspoor buiten A.H.
09.00 uur Utrecht Overvecht C&A
Thuiskomst op vrijdag 20 oktober rond 20.30 uur
U kunt zich via een inschrijfformulier MEERDAAGSE REIZEN opgeven
bij Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht,
tel. 030 – 296 00 93.
Van EemlandReizen – een Keurmerk Touringcarbedrijf ISO 9001
gecertificeerd – ontvangt u alle verdere informatie. Ook de betaling
maakt u te zijner tijd – op hun verzoek – over naar EemlandReizen.
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SeniorenReisClub Utrecht en omstreken
inschrijfformulier MEERDAAGSE REIS
Graag – 6 weken of eerder voor de geplande reis – inleveren bij: Anita van
Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht, tel. 030 – 2960093.
(Uw bevestiging en verdere informatie ontvangt u rechtstreeks van
EemlandReizen uit Hilversum.)
Ondergetekende
Naam: ………………………………………………………………………...
Straatnaam :…………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………….
Bestemming : …………………………………………………………………..
Data : …………………………………………………………………………….
Gegevens
Naam huisarts

: …………………………………………………………….

Telefoon huisarts ……………………………………………………………….
Dieetwensen
Iets anders

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

In geval van nood waarschuwen :
Telefoonnummer : ……………………(naam) : …………………………….
WOONPLAATS

DATUM
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HANDTEKENING

Activiteitenprogramma 2017
Dagtocht dinsdag 29 augustus 2017
Varen in Den Bosch en bezoek aan de Edelherten in Brabant
Vrijdag 15 september 2017 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel (Rafaelkerk) Aansluitend koffie of thee
Donderdag 21 september 2017
14:00 – 16: 00 uur
Wie verre reizen doet…..
(PCOB)
Dinsdag 26 september 2017
Jubileumdagtocht: Varen met 'De Zuiderzee' over het IJsselmeer
Woensdag 27 september 2017 start: 14.00 uur Utrechtse lezing:
―Wat U beslist over Luther moet weten‖
Woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
3 dagen Gouden Herfst in het Rijk van Nijmegen

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.

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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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Vervoer, Verkeer en Veiligheid Louis Bouwman 030 - 251 35 01
Minimabeleid
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Wonen
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) _____________________

Woonplaats
_____________

Datum

Handtekening

______________
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_______________________

Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau's
U ontvangt de maandelijkse WijSr en de Rondomme, het
maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht



Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.nestorvoordeel.nl
en in het maandblad WijSr
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 meerdaagse 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 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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