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Van de Voorzitter
De samenwerking tussen KBO en PCOB heeft dit jaar weer een stap
gemaakt dat voor u zichtbaar werd door een nieuw magazine. En eerst door een kleine fout - de naam 'WijSr' kreeg, maar na de eerste uitgave
alweer de kast inging. Althans de naam van het magazine. Die werd
vervangen door “KBO-PCOB“. Nu – nadat u dit magazine al enige tijd
ontvangt – hopen wij dat u vertrouwd en tevreden bent met deze
nieuwe naam en het blad net zo weet te waarderen als Nestor voorheen.
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal
bijzondere kaderleden zoals Jan Ruijs, Jos Pechler en Jan de Roos, maar
ook van vele bijzondere leden die we oprecht dankbaar zijn dat zij de
KBO Stad-Utrecht in de afgelopen jaren zo goed hebben ondersteund.
Sinds dit jaar wordt er maandelijks een dagtocht georganiseerd door het
samenwerkingsverband KBO Stad – Utrecht en oud-leden van de ANBO
Utrecht onder de naam 'SeniorenReisclub Utrecht en omstreken' . En nu
gaan we het komende jaar ook de ontmoetingsmiddagen opnieuw
invullen.
Te beginnen op woensdag 10 januari 2018 waar we met een
cabaretvoorstelling van De vrolijke Noot het nieuwe jaar zullen inluiden.
Naar verwachting zullen we in de Rondomme van februari aanstaande
het jaarprogramma 2018 aan u presenteren.
We zijn nu bezig aan de laatste dagen van het jaar waar we Kerst en
Oud & Nieuw zullen tegenkomen. Het zijn de traditionele momenten
van het jaar waar familie en vrienden bij elkaar komen om heerlijk met
elkaar te eten en te drinken en tot slot het vuurwerk de lucht in te laten
gaan. Ik wens u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een heel
voorspoedig en gezond 2018.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Dhr. CJ Pereira, Mevr. CM den Bode, Dhr. JA Grim, Dhr. Fred de Smet,
Mevr. Wil Jongerius-Engelen,
Dat zij moge rusten in vrede.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
19 januari 2018
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

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
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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Toekomst Regio taxi
Na ruim een jaar regiotaxi rijden is de gezamenlijke conclusie van de
huidige vervoerder De Vier Gewesten (DVG) en de opdrachtgevers (gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en de provincie Utrecht) dat de situatie vraagt om een nieuwe vervoerder.
De stiptheid van de ritten blijft ondanks extra inzet van chauffeurs een
knelpunt. Ook het aantal klachten is te hoog. In goed overleg met DVG
hebben de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en de provincie Utrecht
besloten het contract voor de Regiotaxi in Utrecht en Maarssen te beëindigen.
Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2018 (met als streefdatum 1 april)
de nieuwe vervoerder voor Regiotaxi Utrecht kan starten. De tevredenheid van de gebruikers van de Regiotaxi staat hierbij voorop.
Gedurende de overdrachtsperiode verandert er voor gebruikers van de
Regiotaxi niets, voor hen is regiovervoer gegarandeerd.
Er komt op korte termijn een nieuwe aanbesteding. Bij de nieuwe aanbesteding zetten we zwaar in op kwaliteit van dienstverlening.
Voor gebruikers van de Regiotaxi is het van belang dat zij op het regiovervoer kunnen rekenen. Zij worden per brief over de situatie geïnformeerd. DVG en de opdrachtgevers hebben afgesproken dat lopende de
nieuwe aanbesteding de dienstverlening op niveau blijft. De gebruikers
van de Regiotaxi hebben belang bij een stabiele overgangssituatie.
Overbruggingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de dienstverlening de komende maanden op orde is en blijft.
De prestaties van DVG worden dagelijks gemonitord.
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Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Stad Utrecht
met

De vrolijke Noot
Woensdag 10 januari 2017
Ontmoetingsruimte St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Aanvang: 14:00 uur (zaal open om 13:30 uur)

Lia Verheul
Neemt u mee naar

De oude zolder
De ontruiming van een oude zolder haalt
- met zijn haast vergeten voorwerpen veel herinneringen naar boven
aan vroegere tijden met gezellige oude liedjes.
Nostalgie van de bovenste plank !!
Zeer herkenbaar.
Dit doen we onder het genot van een hapje en een drankje.
Wanneer u dit alles wilt beleven
nodigen wij u uit om u op te geven.

Dit kunt u doen per email: info.kbostadutrecht@gmail.com of telefonisch
via de secretaris, telefoonnummer: 030 - 697 62 41 (tussen 19-20 uur)
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Gezond ouder worden? Blijf in beweging!
Wie een dagje ouder wordt, doet er goed aan vooral in beweging te blijven. Een dagelijkse wandeling naar de supermarkt is al prima, maar er
kan meer. Er is altijd iets wat bij u past en in elke wijk zijn er mogelijkheden om op uw eigen niveau actief te blijven. Utrecht heeft „beweegmakelaars‟ van Harten voor Sport, die informatie kunnen geven: 0308201130 of www.hartenvoorsport.nl.
En hebt u een U-pas? Vraag dan altijd naar de mogelijkheden om die te
gebruiken, o.a. bij zwembaden of fitnessclubs, want die hebben vaak
interessante aanbiedingen voor 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

Gezellig, goed en goedkoop eten in de buurt
De ACO (adviescommissie voor het ouderenbeleid) heeft een
inventarisatie gemaakt van alle niet-commerciële eetgelegenheden in de
stad Utrecht. Daarvan zijn per buurt folders gemaakt, met informatie
over plaats, tijden, prijzen, telnummers etc.
De folders zijn te vinden bij de buurtteams, wijkbureaus, huisartsen,
huiskamers, kerken en op andere plekken waar ouderen vaak komen. U
kunt ze ook opvragen via: info@aco.nl of bel 06-0329231 of www.acoutrecht.nl (ACO-folder-niet-commerciele-eetgelegenheden.pdf )
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Activiteitenprogramma 2017 / 2018
Maandag 18 december 2017
Kerstviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)

Tijd: 14.00 uur

Woensdag 10 januari 2017
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Stad Utrecht
Vrijdag 19 januari 2018,
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel ( Rafaelkerk)
Aansluitend koffie of thee
Woensdag 24 januari 2018,
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Utrecht Lezingen: Hollandse Meesters
'Oogappels van de tsaren' uit de Hermitage St. Petersburg
Dinsdag 30 januari 2018
Dagtocht naar Museum De Hermitage te Amsterdam
Zondag 4 februari 2018
Dagtocht Musical 'Was getekend Annie M.G. Schmidt' en
'Wereldkeuken Westzaan'

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 – 16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en rummikubben. Hiervoor betaald u
een bijdrage van 6,50 Euro per maand.
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28 november 2017

Delft en Den Haag.

Vanaf de bekende opstapplaatsen in Overvecht en Maarssen gaan we
vandaag met 40 personen op “ hoog bezoek” naar Delft en Den Haag.
Er zijn wat regendruppels en alle bomen zijn kaal, maar een aantal struiken houden hun bladeren nog hardnekkig vast en die zijn prachtig goud
gekleurd. Onderweg naar het westen wordt het lichter en komt de zon
erdoor. Om 10 uur zijn we in Delft waar de koffie met gebak voor ons
klaar staat in restaurant Het Karrewiel, leuk om steeds meer bekenden te
zien en te spreken.
Om 11 uur gaan we met de bus een rondrit maken en de gids vertelt:
Delft is de stad van het Blauw Porcelein, Johannes Vermeer én de Oranjes. We zien de Oude Kerk – vol in de steigers – de Nieuwe Kerk, de molen en de watertoren, markante herkenningspunten. Verder de Prinsenhof, Bibliotheek, faculteit Architectuur, Oostpoort, het oude en nieuwe
Station…en zoveel meer. Ook het terrein van de Technische Universiteit
is interessant en heel groot. Per jaar studeren daar 16 – 17.000 studenten,
die zelfs een eigen partij in de Gemeenteraad hebben opgericht.
Tijdens de lunch, opnieuw in het Karrewiel, laten we alle indrukken
even bezinken en genieten we van de gevulde tafel. Daarna gaan we
naar het volgende doel….Den Haag. Daar passeren we de gebouwen
van vele ministeries, Binnen- en Buitenlandse Zaken, Financiën enz.
Ook de Schouwburg en het speciale gebouw in de vorm van een vulpen
waarin Onderwijs , Cultuur en Wetenschap zijn gevestigd.
Om 14.30 u. komen we aan bij het Binnenhof en wordt de groep in 2 -en
gesplitst. Vanwege de historische grond die we gaan betreden, krijgt
ieder van ons een lintje…..geen oranje, maar blauw en er hangt een toegangskaart aan.
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Een jonge gids vertelt over de gebouwen rondom het Binnenhof en
neemt ons mee naar de kelder, waar een korte film is over de historie.
Vandaar gaan we met een stenen wenteltrap omhoog, dat is voor sommigen van ons gezelschap niet haalbaar, dat is jammer.
Vanaf het balkon kunnen we nu in de Ridderzaal kijken, heel vertrouwd,
want al vaak op T.V. gezien, maar we zien nu ook het prachtige houten
gewelf, met de uitgesneden koppen, die
“luistervinken“ worden genoemd. Wenteltrap weer naar beneden; het
volgende project is de 2de Kamer.
Daar aangekomen gaan de jassen en tassen door de scanner en daarna
zijn er kluisjes om ze tijdelijk op te bergen…. Veiligheid vóór alles…van
een groep van 40 senioren kun je tenslotte van alles verwachten……….!!
Na weer een helder verhaal van onze gids mogen we op de tribune
plaatsnemen.
Er is een meneer aan het woord over de last van het “filemonster“.
Een klein aantal parlementariërs, meer of minder geïnteresseerd, is aanwezig, laptop en smartphone in of bij de hand. Ong. een kwartier zijn we
daar en vertrekken dan muisstil, om niet te storen. Onze eigendommen
uit de kluis en dan stappen we om 17.00 u weer in de bus, nu terug naar
huis.
Het is inmiddels donker – aardig druk – en de vele rode achterlichten
zorgen voor “feestverlichting“. Dit was een heel bijzondere, interessante
dag, veel gehoord, veel gezien. Dank aan het bestuur voor de organisatie
– het liep perfect.

Groeten en tot ziens
Henny van der Weiden
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Dagtocht zondag 4 februari 2018
Musical 'Was getekend Annie M.G. Schmidt' en
'Wereldkeuken Westzaan'
Organisatorisch gaan we altijd op zondag naar een musical. Vandaag is
het vertrek om:13.00 uur in Utrecht Winkelcentrum Overvecht bij C&A
en is de 2e opstapplaats om:13.20 uur in Maarssen Bizonspoor buiten
A.H. 10 minuten vóór vertrek aanwezig zijn a.u.b.
Bestemming is om 15.00 uur:Zaandam, Nicolaasstraat 3 alwaar we in het
Zaantheater de musical 'Was getekend Annie M.G. Schmidt' kunnen
beleven. Het Zaantheater is hèt podium voor de Zaanstreek en omstreken en biedt een groot, gevarieerd aanbod.
Van cabaret tot opera's, van dans tot internationale shows. Kortom: een
mooi modern en functioneel gebouw aan de Zaan waar de theater- producenten Joop van den Ende en Albert Verlinde nu de scepter zwaaien.
De rode draad in het verhaal van deze musical zijn de dialogen tussen
Annie en haar zoon Flip. Flip wordt gebeld door Madame Tussauds, ze
maken een wassen beeld van zijn moeder en ze vragen hem of ze de ring
van Annie hiervoor mogen gebruiken. In de zoektocht naar deze ring
vindt Flip een koffer met een doos vol oude brieven over zijn moeders
leven waarin geheime en duistere kanten worden aangeroerd. In zijn
hoofd en fantasie brengt hij zo zijn moeder tot leven en probeert haar te
leren kennen
De biografie “Anna” van Annejet van der Zijl vormt de basis van
Annie's werkelijk weergegeven leven in de musical. Wij hebben vandaag
kaarten 1e rang voor deze musical in het Zaantheater.
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Om 18.15 uur arriveren we bij de Wereldkeuken Westzaan. Gelegen in
de prachtig landelijke omgeving van Westzaan valt het restaurant met
de grote leeuwen direct op en ook de giga parkeerplaats (400 plaatsen)
eromheen imponeert. Binnen in het restaurant is het gastvrij, gezellig en
warm. En hier geldt: 'Keuze maken uit wat je ziet, zonder een menukaart
te moeten bestuderen'. U heeft zo'n 2 ½ uur de tijd.
Slenteren langs gerechten uit verschillende werelddelen met als zwaartepunt de Aziatische keuken. Zo'n groot smakelijk aanbod heeft u vast
nog nooit gezien. Veel luxe hapjes, St. Jacobschelpen, oesters, paling,
lobster, sliptong, lamsvlees, saté. Van sushi tot gebakken aardappelkroketjes, pizza, soep. Allerlei soorten vlees en vis. Ook - terwijl u wacht –
van de bakplaat of grill. Een uitgebreid dessertbuffet, saladebar, ijs, vers
fruit. Ook verse sinasappelsap is verkrijgbaar die – evenals thee, koffie,
frisdrank in flesjes, wijn en bier - bij de prijs zijn inbegrepen. En, uiteraard nog veel méér dan hier opgesomd, is er te zien, te ruiken en te
proeven. Gewoon één keer ervaren en genieten van een All In Dining
menu.
Op deze dag : zondag 4 februari 2018 zijn we om 22.00 uur weer thuis.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en opsturen
naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
De prijs van de dagtocht bedraagt € 112,00. Te voldoen op rek.nr.
NL 15 INGB 00075390 75 t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Er is een optie op de musicalkaarten tot 2 januari 2018. Wilt u mee
gaan met deze dagtocht dan dient uw inschrijfformulier uiterlijk in
december 2017 bij mw. Anita van Basten binnen te zijn. Houdt u rekening met de postbezorging !
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73,
3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30uur, kosten € 7,50

Programma: 11, 12, 18 en 19 december 2017
Hidden figures
Hidden Figures is het ongelofelijke en onvertelde verhaal van Katherine
Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) en Mary
Jackson (Janelle Monáe); drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse
afkomst, die werkten bij de NASA.
Ze waren het brein achter één van de grootste operaties in
de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in
de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer
moed gaf, de verhoudingen in de „Space Race‟ volledig op
zijn kop zette en de wereld in beweging bracht.
Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties
om groots te dromen.
Regie: Ted Melfi
Cast: Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kevin
Costner, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,
Kirsten Dunst Lengte: 127 minuten.
Programma: donderdag 21 december (afwijkende dag)
Collateral Beauty
Een succesvolle New Yorkse reclameman (Will Smith) raakt door een
tragedie diep in de put. Terwijl zijn vrienden zich ernstig zorgen maken
om zijn welzijn, probeert hij antwoorden te krijgen vanuit het universum
door brieven te schrijven naar Liefde, Tijd en Dood. Pas op het moment
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dat er onverwacht persoonlijke reacties komen op zijn
brieven, begint hij langzaam te begrijpen hoe deze
elementen met elkaar verbonden zijn in het leven en
ontdekt hij dat er zelfs in tijden van groot verlies ook
mooie momenten van betekenis en schoonheid kunnen
zijn.
Regie: David Frankel
Cast: Will Smith, Edward Norton, Keira
Naomie

Knightley, Michael Peña,

Harris. Lengte: 97 minuten

Programma: 8, 9, 15 en 16 januari 2018
La La Landt
(Oscars voor beste regie, beste actrice, beste
cinematografie, beste production design, beste muziek,
beste song) La La Land is een moderne variant op de
klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die
durft te dromen. Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice
te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie
door rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian
(Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te
knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven
waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is
hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het
hectische leven in Hollywood?
Regie: Damien Chazelle
Cast:

Ryan Gosling, J.K. Simmons, Emma Stone. Lengte: 129 minuten
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Collectieve zorgverzekering vanaf 2018
Met KBO-PCOB goedkoper uit voor uw zorgverzekering
In 2018 betalen we allemaal meer voor zorg en zorgverzekering. Vooral
senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Wist u dat u als u
lid bent van de KBO of de PCOB gebruik kunt maken van de voordelige
collectieve zorgverzekering van KBO-PCOB bij Zilveren Kruis? Nog
geen lid? Dan is dit misschien een goed moment om dat te regelen.
Alle voordelen op een rij:
•
8% korting op de basisverzekering
•
10% korting op de aanvullende verzekeringen
•
10% korting op de tandartsverzekeringen
•
25% korting op het pakket Extra Vitaal
•
Gratis Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket *
* alleen bij het afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens
één ster, dus niet bij alleen een aanvullende tandartsverzekering
Gratis voordelen van het ‘Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket’:
 Zes behandelingen fysiotherapie
 Extra hulp aan huis na ziekenhuisopname
 € 250 extra vergoeding boven op de sterk verruimde
mantelzorgregeling vanaf twee sterren
 € 35 vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring
 € 20 tegemoetkoming in het KBO- of PCOB-lidmaatschap tijdens het
eerste verzekeringsjaar. Dit geldt alleen voor nieuwe collectieve
verzekerden
Wilt u vrijblijvend een informatiepakket ontvangen? Stuur dan eenemail met naam en adresgegevens naar secretariaat@kbo-pcob.nl o.v.v.
‘informatiepakket zorgverzekering’ of bel met 030- 3 400 600. De
medewerkers staan u graag te woord.
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DAGTOCHT DINSDAG 30 januari 2018
naar MUSEUM DE HERMITAGE
Vanwege de hoge verzekeringskosten zijn de 62 topschilderijen uit de
vaste collectie van de Hermitage in St. Petersburg gedurende een bepaalde periode in kleine porties naar de 10-jarige Amsterdamse Hermitage aan de Amstel vervoerd. Van 7 oktober 2017 t/m 27 mei 2018 duurt
hun duurste tentoonstelling ooit !
Onder de topstukken van Nederlandse kunstenaars als: Ferdinand Bol,
Gerard Dou, Govert Flinck, Frans Hals, Paulus Potter, Jacob van Ruisdael, Jan Steen en vele anderen, bevinden zich 6 werken van Rembrandt,
waaronder het portret van de bloemengodin Flora uit 1634, waarvoor
Rembrandts jonge bruid Saskia van Uylenburgh model stond. En – net
als Vermeer bij zijn 'meisje met de parel'- koos Rembrandt in 1656 voor
zijn rossig meisje dat voor de spiegel haar oorhanger met parel past, óók
voor een dienstmeisje als model.
Absolute lievelingen van Catharina de Grote waren de twee baadsters en
de blote soldaat 'de kleine peepshow' van Gerard Dou. Dit schilderij
hing in één van Catharina‟s privé vertrekken. In de Rembrandt-kamer
van haar paleis speelde ze biljart. Dit zijn enkele wetenswaardigheden
omtrent de expositie: “Hollandse Meesters uit de Hermitage”. Beluister
en bekijk als EXTRAATJE meer op de lezing van 24 januari 2018.
Programma:
09.00 uur: Vertrek uit Utrecht Overvecht
09.20 uur: Vertrek uit Maarssen Bisonspoor.
Tien minuten vóór vertrektijd aanwezig zijn !!
10.00 uur: Koffie met gesorteerd gebak bij Restaurant De Drie
Dorpen te Ankerveen
10.45 uur Vertrek via een toeristische route naar Vijfhuizen
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12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16.30 uur

Aankomst Rest. De Groene Liede te Vijfhuizen voor
koffietafel met soep
Vertrek naar Amsterdam
Aankomst Hermitage en entree Expositie Hollandse
Meesters
Vertrek en 17.45 uur aankomst in Utrecht en einde dagtocht

Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en opsturen
naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 49,00 overmaken op rekening
NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Voor de groepsentree bij de Hermitage is de museumkaart niet van
toepassing.

E X T R A A T J E !!!
Voorafgaand aan deze dagtocht van dinsdag 30 januari 2018 geeft drs.
Barry Heinrichs – allround kunsthistoricus en gespecialiseerd in de 16e
en 17e eeuwse schilderkunst - een lezing op woensdag 24 januari 2018
van 14.00 tot 16.00 uur voor geinteresseerde senioren in de Theaterzaal
van het Huis Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 te Utrecht.
De Hof van Transwijk is een plein aan de Lomanlaan. Het is bereik baar
via diverse buslijnen, o.a. 9, 102, 107 (bushalte Koningin Wilhelminalaan). In de directe omgeving is voldoende gratis parkeerruimte.
De toegang en de koffie/thee zijn gratis. Wel wordt een bijdrage van €
5,00 verwacht om de kosten te dekken. Een ieder is van harte welkom.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
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Dirck van Baburen, Concert 1623
Hollandse Meesters uit de Hermitage
Oogappels van de tsaren
Lezing door drs. Barry Heinrichs
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag 24 januari 2018 om
14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht
Er is lang naar uitgekeken, maar nu is het zover. Voor het eerst in haar
bestaan is de beroemde collectie Hollandse Meesters uit St. Petersburg te
zien in de Hermitage in Amsterdam.
Op deze unieke tentoonstelling zijn maar liefst drieënzestig werken van
vijftig schilders te bewonderen. Ze vormen een dwarsdoorsnede van
onze schilders uit de Gouden Eeuw.
Denk aan schilderijen van Rembrandt, Govert Flinck, Frans Hals, Jan
Steen, Pieter de Hooch en nog vele anderen.
Barry Heinrichs laat ons genieten van de prachtige beelden en vertelt
hun geschiedenis. Drs. Barry Heinrichs is een allround kunsthistoricus en
gespecialiseerd in de 16e en 17e eeuwse schilderkunst.
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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Extra steun voor Utrechtse mantelzorgers
Ongeveer 300 mantelzorgers hebben een bijzondere strippenkaart
gekregen. Daarmee kunnen mantelzorgontvangers zes dagdelen gratis
en onder begeleiding aan activiteiten deelnemen. De strippenkaart is een
proef van de gemeente om mantelzorgers te ontlasten, samen met de
zorgaanbieders De Rijnhoven, Careyn, AxionContinu en Dagcentrum
Utrecht Oost (DUO).
Voor mantelzorgers is het belangrijk dat ze de zorg voor hun naasten af
en toe kunnen overdragen. Een manier om dit te doen is via dag
begeleiding. Inwoners met dementie kunnen bijvoorbeeld deelnemen
aan activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke interesses.
Mantelzorgers hebben aangegeven dat zij graag flexibeler gebruik willen
maken van dagbegeleiding. De strippenkaart maakt dat mogelijk.
Er zijn overigens ook zorgverzekeraars die voor mantelzorgers extra
ondersteuningsmogelijkheden bieden, zoals vervanging bij afwezigheid
of hulp bij regeltaken.
De gemeente Utrecht heeft onlangs met U-Centraal en enkele mantelzorgers de nieuwe website www.mantelzorgutrecht.nl ontwikkeld, om
het zoeken naar oplossingen en hulp te vereenvoudigen. Ook COSBO
was bij de ontwerpfase betrokken. Hebt u verbetersuggesties voor deze
site, dan horen we het graag!
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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
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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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau's
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 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
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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