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Tegemoetkoming zorgkosten 2018
Smokkelen in het Berkelland met snert
Utrechtse Lezing
Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Stad Utrecht
Aanmeldformulier
Let op bij oneerlijke telefonische verkoop
Dankviering pastor Eppink
Inschrijfformulier Dagtochten
Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Alarmnummers bij spoed
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Van de Voorzitter
Sint-Nicolaas en zijn pieten zijn bij het verschijnen van deze Rondomme
bezig om hun koffers in te pakken nadat ze de winkels en web winkels
hebben leeggekocht en de overvloed aan cadeaus hebben uitgedeeld gaan
we naar de laatste donkere dagen van het jaar.
Van wie mag je houden tijdens de kerst en oud & nieuw. Voor velen een
traditie om met de kerstmis een kerk te bezoeken om vervolgens de buikjes op 1e en 2e kerstdag rond te eten.
Met oud & nieuw de drank laten vloeien, voor de oliebollen en flappen in
de lange rijen gaan staan en in de supermarkten aan een karretje niet genoeg hebben om al die etenswaren in mee te kunnen nemen.
Zijn we nu echt bereid om ons overvloed aan eten te delen met mensen die
niet verguld zijn van deze overvloed maar juist een sneetje brood met suiker zien als een feestmaal.
De velen ballen en andere versierselen glinsteren in de boom door een
overvloed aan lichtjes. Zou nu bij elke lichtje een mens schuil gaan die nu
juist bij deze dagen een lichtje nodig hebben.
Zijn wij bereid om minder lichtjes in de boom te hangen of enkele lichtjes
door te geven aan mensen bij wie het lichtpuntje ontbreekt omdat het bij
hen donker is van de eenzaamheid.
Het zijn niet alleen de mensen van de straat, mannen, vrouwen en gezinnen zonder een dak boven hun hoofd maar ook mensen van dichtbij.
Het zijn misschien wel de mensen naast je in de kerkbank, een buur die je
alleen ziet in het voorbijgaan maar ook een familielid die je al enige tijd
niet heb gezien of gesproken.
U hoeft zich voor mij niet schuldig te voelen en u mag van mij genieten
van al wat kerst en Oud & nieuw u te bieden heeft. Ik wens u hele mooie
dagen en een gezond en een gelukkig 2019
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. L.M. Mulder-van Leeuwen, Mevr. C.M. Roffelsen-Pietersma
Dhr. M.C.F. van Ham, Mevr. M.G. van Doremalen-Taheij.
Dat zij moge rusten in vrede.

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.

Activiteitenoverzicht
Maandag 17 december 2018 14:00 uur
Kerstbijeenkomst (Eucharistieviering en een heerlijke Brunch
Dinsdag 18 december 2018
Dagtocht Walburgiskerk, Librije en Brasserie KriebelZ
Vrijdag 18 januari 2019 10:00 uur
Nieuwjaarbijeenkomst KBO Stad Utrecht
Dinsdag 22 januari 2019
Dagtocht UFO Rotterdam en Johannes Post Museum
Woensdagmiddag 23 januari 2019, aanvang: 14.00
Utrecht Lezingen, Barok in Utrecht, Utrechtse kunstenaars in Rome
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KBO Stad-Utrecht en Ziektekostenverzekering
De zorgverzekering voor leden van de KBO en PCOB is met aandacht
voor senioren samengesteld. Zo ontvangt u bij het afsluiten van een
aanvullende verzekering gratis het Extra Aanvullend KBO-PCOB pakket.
U kunt ook gebruik maken van de voordelige collectieve zorgverzekering
die u kunt afsluiten als u lid bent (of wordt) van de KBO Stad Utrecht

Alle voordelen op een rij:
100% acceptatie voor de basis- en aanvullende verzekeringen, ongeacht
uw leeftijd of ziektegeschiedenis (enkele acceptatievragen worden alleen
gesteld bij tandartsverzekering 3 en 4 sterren).





8%
10%
10%
25%

korting op de basisverzekering
korting op de aanvullende verzekeringen
korting op de tandartsverzekeringen
korting Extra Vitaal Pakket

Gratis het Extra Aanvullend KBO-PCOB Pakket
 6 extra fysiotherapie en oefentherapiebehandelingen
 Rijbewijskeuring (max € 35);
 € 250,- extra vergoeding bovenop de vernieuwde mantelzorgregeling.
 € 20 tegemoetkoming in het KBO lidmaatschap tijdens het eerste verzekeringsjaar. Wordt uitbetaald door Zilverenkruis
 Extra Vitaal Pakket met o.a. dekking personenalarmering, gezondheidscheck, hulpmiddelen en hoorzorg.
 Hulp bij mantelzorg maximaal € 250 aanvullend op de vergoeding
vanuit de aanvullende verzekering.
 Tot € 1.250,- vergoeding voor hulp aan huis na ziekenhuisverblijf (onderdeel Extra Aanvullend KBO-PCOB pakket).
Overstappen is kinderlijk eenvoudig. Aanmelden is voldoende. Zilveren
Kruis zegt uw huidige zorgverzekering voor u op. Wij regelen het voor u.
Snel, goed en natuurlijk gratis. Of ga naar www.zk.nl/kbo-pcob.
Voor eventuele vragen kunt ook contact opnemen met Joyce Tjoa via
telefoonnummer: 030 - 251 37 30 of via de email: joyce.kbo@casema.nl
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Dagtocht Walburgiskerk, Librije en Brasserie KriebelZ
Dinsdag 18 december 2018
Deze kerstdagtocht brengt ons naar het oude verleden van Nederland en
naar het in moderniteit levende Nederland.
In de elfde eeuw werd de Romaanse Kerk in Zutphen gebouwd door de
bisschop van Utrecht naar het model van andere Utrechtse kerken.
Achthonderd jaar bouwgeschiedenis volgde = aanbouw/verbouw/
wederopbouw/restauratie/etc. Thans kunnen we driedubbel genieten van
al het moois dat de Walburgiskerk te bieden heeft. Het alom beroemde
Henrick Bader orgel met zijn prachtige renaissanceklanken en zijn
laatbarokke toevoegingen. Met daarnaast in het koor van de kerk het
Ahrendorgel en in de Credo kapel het Hillebrandorgel.
Ook noemenswaard de gotische kaarsenkroon, het koperen doopvont en
de mooie kerkschilderingen. Maar de Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuur historische monumenten in Nederland
en daarbuiten. Behalve de Librije in Cesena (Italië) is alleen “onze” kettingbibliotheek in deze kerk in al zijn oorspronkelijkheid bewaard gebleven. De collectie in Zutphen bestaat uit ongeveer 750 boeken, waarvan
meerdere vastgeketend liggen op eeuwen- oude lectrijnen.
Boeken, vele unica, die dateren uit de eerste periode van de boekdrukkunst, de tweede helft van de vijftiende eeuw. Een belangrijk werk is een
eerste druk van het 'De revolutionbus orbium coelestium' = de omwenteling van de hemellichamen van Nicolaas Copernicus. De Librije heeft dertig jaar als openbare leeszaal gefunctioneerd, maar ademt nog steeds de
sfeer zoals die in 1564 bij de opening moet zijn geweest.
Programma:
10.15 uur = 1e opstap Maarssen, als mogelijk: Bisonspoor buiten bij A.H.
10.30 uur = 2e instap Utrecht, parkeerplaats C&A Overvecht
Voor beide opstapplaatsen geldt:
15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn
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12.00 uur
14.00 uur
17.30 uur

bij Restaurant De Heideroos in EERBEEK koffietafel + kroket
bij Walburgiskerk in ZUTPHEN entree kerk, incl. bezoek
Librije, alles o.l.v. een gids
bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE Dekselse pannetjes wild
plus soep en 10 minuten kerstsprookje.

Tot besluit:

Deksels dessert

Rond 21.30 uur verwachten we weer thuis te zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar Mw. A. van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Daarna de prijs van de dagtocht = € 58,50 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.

Eet Mee met de feestdagen
Een plekje vrij of bij iemand
aanschuiven?
Stichting Eet Mee brengt het hele jaar door mensen met elkaar in contact
via gezellige etentjes bij iemand thuis. De Kerstdagen zijn ook bij uitstek
dagen dat mensen daar behoefte aan hebben. Samen het kerstmaal eten en
mooie gesprekken voeren in een warme huiselijke sfeer,
Eet Mee zorgt dat dit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk is. Heb je op
24, 25 of 26 december een of meer plekken vrij aan je eettafel?
Of wil je graag als gast aanschuiven op een van die dagen? Wij maken een
mooie match voor je.
Je kunt je tot 10 december aanmelden via www.eetmee.nl of telefonisch
via 030-2213498.
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 06-10-13 en 17 december 2018

Murder on the Oriënt Express
Wat begint als een uitbundige treinreis door Europa
ontvouwt zich al snel tot één van de meest stijlvolle,
spannende en huiveringwekkende mysteries ooit.
Murder on the Orient Express is gebaseerd op de roman
van bestsellerauteur Agatha Christie en vertelt het verhaal
van dertien vreemden gestrand in een trein, in een situatie waarin
iedereen een verdachte kan zijn. Voor één man is het een race tegen de
klok om de puzzel op te lossen, voordat de dader weer toeslaat.
Kenneth Branagh regisseert en leidt een sterrencast van onder meer
Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Daisy Ridley, Josh Gad en Marwan Kenzari.my. Tijd:114 minuten.
Programma: 20 december 2018

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Nadat er maanden voorbijgaan zonder dat er een dader
wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter,
neemt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat drie
controversiële boodschappen op reclameborden plaatsen
langs de weg richting haar dorp gericht aan het
gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby
Wanneer politieagent en tweede in lijn Dixon (Sam Rockwell), een
onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor geweld, erbij
betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbing‟s
ordehandhaving alleen maar heftiger. Winnaar in de categorie „Beste
Scenario‟ tijdens het filmfestival van Venetië. Tijd: 115 minuten
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Programma: 07-10 en 14 januari 2019

The Guernsey Literary Society
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog besluit de
vrijgevochten journaliste Juliet Ashton (Lily James) een
boek te schrijven over de Guernsey Literary and Potato
Peel Pie Society, een boekenclub die tijdens de oorlog werd
opgericht op het Kanaaleiland Guernsey.
De band die Juliet krijgt met de leden van de excentrieke
club verandert haar leven. Tijd: 123 minuten

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

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. Een bezoekje
zeker waard.
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Kerstbijeenkomst KBO Stad-Utrecht
Maandag 17 december 2018
Aanvang:14:00 uur (zaal open 13:30 uur)
Om 14:00 uur starten we met een Eucharistieviering
in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk. Pastoor
Hans Boogers, pastoor van Katholiek Utrecht zal
tijdens deze viering celebreren.
Om 15:15 uur staat er in de ontmoetingsruimte van het
Pastoraalcentrum een kopje koffie of thee voor u klaar
met wat lekkers. Hierna wordt er een heerlijke brunch
verzorgd dat wordt omlijst met heerlijk kerstmuziek
Met medewerking van Frans Saarberg waarin u wordt
uitgedaagd om deze mee te zingen.
Deze middag zal worden gehouden in het Pastoraalcentrum van de
Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.
Deze locatie is te bereiken Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
Wanneer u bij deze middag aanwezig wilt zijn en u zich nog niet heeft
opgegeven kunt u dit doen tot en met zondag 9 december 2018 bij Joyce
Tjoa via telefoonnummer: 030 - 251 37 30 of via de email:
joyce.kbo@casema.nl.
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Als de dag en nacht even lang zijn start
– astronomisch gezien –
DE HERFST
Dagen gaan verkorten, nevels verdichten
Spinnenwebben laten snoeren pareltjes verlichten
appels, peren en walnoten doen zich plukken
regenbogen in dreigende onweers- buien lukken
paddenstoelen showen velerlei vorm en kleur
rottend loof kenmerkt mede de herfstige geur
Toch heeft de dansende dood zijn taak volbracht
geurend en kleurend heeft hij genomen
hetgeen hem in stilte reeds toebedacht.
Enorm hebben zij zich geweerd, de bomen
heldhaftig gestreden tegen storm en beven
doch, hun edel streven kent geen baat
glitterend staan nu langs blikken straat
hun staak'rige armen ten hemel geheven
Plots zichtbaar door de boomtakken een gebouw
jarenlang het symbool van liefde, kracht en trouw
hier zou ik even rustigjes kunnen vertoeven
om stil van de herfstwaarheid te proeven
die luidt dat, als het oude blad is verdwenen
de knop van het nieuwe reeds is verschenen
Loslaten biedt zin,
al is het een enorm zwaar karwij maar,
zegt geloven: 'Liefde van de Schepper is erbij'

Anita van Basten
December 2018
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Dagtocht UFO Rotterdam en Johannes Post Museum
dinsdag 22 januari 2019
Het UFO Restaurant in Rotterdam. Een recent uitgevoerd idee van de in
Nederland alom bekende ondernemer Hennie van der Most. Vandaag
kunt u dit UFO Restaurant op comfortabele wijze betreden (de rollators
blijft beneden staan).
In enkele minuten kunt u zo'n 43 meter hoger op gemakkelijke stoelen,
comfortabel geplaatst met eettafels voor alle ramen, de skyline van heel
Rotterdam-Zuid bekijken. Genietend van een kopje koffie met gebak
draait de vloer van het restaurant rustig in 45 minuten eenmaal helemaal
rond. Een belevenis met uitzicht van jewelste!
Na de lunch gaan we naar het Museum Johannes Postschool in Ridderkerk. Een plek waar formeel de bezetting van Nederland, nadat Rotterdam
gebombardeerd was, is begonnen.
De voormalige christelijke school is een klein museum geworden, maar
wel totaal historisch verantwoord. De kamer waar de capitulatieovereenkomst tussen Nederland en Duitsland werd getekend op 15 mei
1940 is levensechte verstilde historie met wassen beelden (soldaten) op
ware grootte.
Op deze plek moet je geweest zijn als je geïnteresseerd bent in de 2e W.O.
Ook een klaslokaal, tijdmachine-beleving en een planetariumfilm zijn te
besnuffelen. Alles o.l.v. een gids.
Programma:
08.30 uur 1e opstap Utrecht, Overvecht, parkeerplaats buiten t.h.v. C&A
08.50 uur 2e opstap Maarssen Bizonspoor buiten t.h.v. A.H.
Voor de 2 opstapplaatsen geldt:
15 minuten vóór vertrektijd aanwezig zijn.
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10.15 uur
12.30 uur
14.15 uur

UFO Restaurant in Rotterdam-Zuid = koffie met gebak
incl. 45 minuten panoramavlucht
Partycentrum De Klok in Kinderdijk = koffietafel met kroket
Museum Johannes Post in Ridderkerk = koffie,
rondleiding met gids en film in het Planetarium

Rond 18.00 uur verwachten we weer 'thuis' te zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar Mw. A. van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 51,50 overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van de SeniorenReisClub Utrecht
e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

Tegemoetkoming zorgkosten 2018
Hebt u zorgkosten die hoger zijn dan € 200 en die niet zijn vergoed? Is er
sprake van een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen.
Dit is een éénmalig bedrag van € 200. U kunt tot en met 31 maart 2019 een
aanvraag doen voor zorgkosten gemaakt in 2018.
Zie voor meer informatie de website van de gemeente Utrecht of bel de
gemeente (telefoonnummer: 14 030).
COSBO heeft samen met andere organisaties voor nog meer verbeteringen
in het beleid van de gemeente gezorgd, o.a. in de Bijzondere Bijstand voor
mensen met specifieke uitgaven.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2019
14

“Smokkelen in het Berkelland met snert”
27 november 2018
Wij worden hartelijk welkom geheten door Ed v.d. Molen en Anita van
Basten. Het regent vandaag en dat is te merken aan de files op de weg.
We gaan naar het restaurant De Molen in Harskamp
koffiedrinken met gesorteerd gebak, naast het
restaurant staat een prachtige molen.

Rond 12.15 uur rijden wij naar Het Mulderhuis een
Saksische boerderij waar we snert gaan eten. Daar
staat ook een hele oude molen uit 1748 en deze
wordt in stand gehouden door vrijwillige molenaars
deze molen is een “onderslagtype” en is in gebruik als
koren-en pelmolen. Elke zaterdag middag van 2-5
uur is er verkoop van meel en oerbrood.
Om 13.30 uur stappen wij weer in de bus we gaan gedurende twee uur de
Smokkel- en Commiezen route rijden, best spannend als we maar niet
opgepakt worden...
Ed vertelt een paar anekdotes om de angst te dempen... Hij vertelt over
een kei die in de oorlog is begraven onder het zand maar die weer werd
opgegraven na de oorlog en op een andere plaats neergelegd, opeens roept
de kei “oh, ik ben zo blij eindelijk lig ik nu op mijn andere zij.”
Wat werd er zoal gesmokkeld vroeger?
Tabak, koffie, sterke drank en soms biggetjes in een smokkelzak.
We krijgen veel bezienswaardigheden te zien te
veel om op te noemen. De Kippenspoorlijn,
De voor overhangende ANWB paal die een diepe
buiging voor ons ouderen maakt.
We rijden nu langs een voetbalveld, opeens begint Ed Duits te praten
“Schönes Tor” wat wil zeggen “mooi doelpunt.”
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Windmolens van 40 meter hoog met ronde hoeken die maken minder
geluid. In Neede zijn er op een bepaalde tijd praalwagens onder
begeleiding van een gids; die je mag aanraken. De rivier de Berkel waar
we overheen rijden.
Er zijn ook veel zonnepanelen te zien Duitsland loopt hierin voorop wat
de cliënten aan energie overhouden verkopen ze weer terug aan het
energiebedrijf.
Ouderenzorg je moet eerst je eigen geld opmaken daarom worden er
grotere huizen gebouwd kinderen kopen zo‟n huis en nemen dan hun
ouder(„s) op, dan blijft het geld in de familie.
We rijden nu verder door naar Zwillbrock bekend om de flamingo route.
De donkere flamingo‟s komen uit Chili en de lichtere uit Spanje. We
stappen nu uit de bus om de barokke Parel van Münster te bezichtigen
onder begeleiding van een gids.
Het kerkje is 300 jaar oud en gewijd aan Franciscus van Assisi. Ik vraag
aan de gids waarom draagt hij geen dier op zijn arm?
Hij vertelt mij dat schaapje is gestolen en de parochianen willen een nieuw
schaapje laten maken, maar die wens werd niet vervuld.
Het bestuur was bang dat het een heel ander schaapje zou
worden... Ze hebben Franciscus nu buiten boven in de nis
geplaatst aan de voorkant van het kerkje.
We stappen weer de bus in en rijden terug naar Het
Mulderhuis voor een consumptiestop voor eigen rekening.
Daarna huiswaarts naar de Provincie Utrecht. “Wir haben Swein gehabt”
Dat wil zeggen we hebben geluk gehad...geen file.
Iedereen heel hartelijk bedankt die ons zo‟n mooie dag hebben bezorgd.
Bea van Beckhoven-van der Schoot
BvB&Schoot photography
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Utrecht Lezingen
Barok in Utrecht, Utrechtse kunstenaars in Rome
Lezing door drs. Barry Heinrichs
Woensdagmiddag 23 januari 2019 om 14.00 uur
Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht
Jonge schilders uit heel Europa trokken
naar Rome, omdat daar de kunstenaar
Caravaggio voor een revolutie in de
schilderkunst had gezorgd. Hij verbaasde
zijn publiek met een nieuw realisme in de
schilderkunst, met ongekend drama, het
grote gebaar en een mysterie van licht.
Utrechtse Hendrick ter Brugghen, De roeping van Mattheus, 1621.
Caravaggisten, later bijgenaamd „de meesters van het licht‟, Dirck van
Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst reisden naar
Rome om zich te laten inspireren.
In Utrecht voerden zij het realisme van Caravaggio nog verder door en
schilderden ook de lelijkheid van het menselijk lichaam. Ter Brugghen
schilderde zelfs de meest lelijke, maar ook de meest realistische baby uit
de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
Deze lezing sluit aan bij de tentoonstelling: Utrecht, Caravaggio en Europa
van 15 december 2018 t/m 24 maart 2019 in het Centraal Museum Utrecht.
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.
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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Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Stad Utrecht
Vrijdag 18 januari 2019
Van 10:00 tot ongeveer 14:00 uur
Om 10:00 uur starten we met een Eucharistieviering in
de Mariakapel van de Rafaelkerk
Na de viering kunt u onder het genot van een heerlijk bakje koffie of thee met een gebakje genieten van oud Hollandse liedjes. Wanneer u
goed bij stem bent kunt u ze uit volle borst meezingen.
Om deze Nieuwjaarsbijeenkomst af te sluiten wordt een
heerlijke lunch geserveerd.
Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich
opgegeven tot en met zondag 6 januari 2019 middels onderstaand
formulier in te vullen en te email of op te sturen

Aanmeldingsfprmulier
Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Stad Utrecht

Datum:

vrijdag 18 januari 2019

Aanvang: 10:00 uur

KBO Stad Utrecht
Ontmoetingsruimte Rafaelkerk
St. Rafaël, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Email:

Aantal deelnemers:
Secretariaat
Inleveren Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS De Bilt
Email: info.kbostadutrecht@gmail.com
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Let op bij oneerlijke telefonische verkoop
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten met
regelmaat voor agressieve telefonische verkoop. KBO-PCOB is blij met de
waarschuwingen van de ACM en adviseert senioren: laat u niet in de
luren leggen door verkooppraatjes.
Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB komen regelmatig dit soort
praktijken tegen. Zij informeren senioren en trainen hen om weerbaarder
te worden. Onlangs waarschuwde de ACM voor het bedrijf Klussersteam.
Klussersteam is een bedrijf dat consumenten telefonisch een abonnement
op klussen en reparaties aan huis verkoopt. De ACM ontving via haar
consumentenloket ConsuWijzer de afgelopen weken meldingen over het
bedrijf. De ACM heeft sterke vermoedens dat Klussersteam zich niet
houdt aan de regels die consumenten beschermen. Dit maakt dat de
overeenkomsten die het bedrijf afsluit niet rechtsgeldig zijn en dat
consumenten dus niet hoeven te betalen.
Onterechte vorderingen
Klussersteam benadert consumenten telefonisch voor een abonnement op
klussen en reparaties aan huis voor €325 per jaar. De regels schrijven voor
dat Klussersteam het aanbod voor deze dienst schriftelijk moet bevestigen
aan de consument. Pas als de consument de overeenkomst weer
ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er sprake van een
overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand
gekomen en hoeft de consument niet te betalen.
Weerbaar worden
De ACM ziet een flinke toename van het aantal meldingen over oneerlijke
praktijken via telefonische verkoop van bedrijven die vergelijkbare
verkooptechnieken erop na houden als Klussersteam. In dit kader heeft de
ACM al eerder gewaarschuwd voor andere bedrijven.
Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB spreken senioren regelmatig over
dit soort praktijken. Zij informeren senioren en trainen hen om
weerbaarder te worden.
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Wat kunt u als consument doen?
Consumenten die een rekening ontvangen zonder dat er een
overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen op ConsuWijzer.nl lezen wat
ze kunnen doen:







Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt met hoge
kosten, deurwaarders of andere maatregelen.
Laat het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke overeenkomst; een overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk ondertekend is. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Het is van toepassing
wanneer het bedrijf op eigen initiatief de consument belt en een aanbod
doet voor een dienst.
Hang de telefoon op wanneer het bedrijf u blijft lastig vallen.
Negeer brieven of e-mails. Vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf
op.
Meld onterechte rekeningen bij Consuwijzer.

Voor meer informatie kunt terecht bij de Veiligheidsadviseurs van
KBO-PCOB. Telefoonnummer: 030 – 3 400 600

Dankviering pastor Eppink
Op vrijdag 16 november 2019 hebben we tijdens
de Eucharistieviering onze dank uitgebracht aan
pastor Hans Eppink die jarenlang geestelijke
verzorger was van de KBO
Stad Utrecht en celebreerde
tijdens de maandelijkse
Eucharistievieringen in de
Mariakapel van de Rafaelkerk.
Na de woorden van herinnering en dankbaarheid door
de voorzitter spelde Joyce Tjoa hem de zilveren KBO
speld op om dankbaarheid vanuit de leden extra te
benadrukken.

20

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 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

23

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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