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Van de Voorzitter
De KBO Stad-Utrecht ontwikkeld stap voor stap naar een belangenorganisatie voor senioren waarbij geloof en vertrouwen een belangrijke rol
spelen. Niet alleen in ons zelf maar ook in anderen die juist dat vertrouwen hebben verloren door eenzaamheid en armoede.
In het aankomende jaar hebben we misschien allemaal mooie voornemens maar er zijn ook senioren die hier niet mee bezig zijn omdat ze
bezig zijn met overleven en leven van de dag tot dag.
De kerst nu voor de deur, voor veel senioren een feest maar er zijn nog
steeds veel senioren die deze feestdagen in eenzaamheid zullen doorbrengen en deze liever voorbij zien gaan of voor hen zelf helemaal niet
hoeven plaats vinden.
Voor de senioren die hier wel van kunnen genieten en daar zelfs naar
uitkijken wens ik samen met familieleden en vrienden mooie feestdagen
toe maar laten we ook proberen stil te staan bij die gene voor wie het een
moeilijke periode is door bijvoorbeeld een bezoekje te brengen.
Wanneer u hiervoor niet in de gelegenheid bent, door de voorbereiden
die u wil treffen voor dit grote feest, voor deze mensen te bidden om
kracht en dat zei ook warmte mogen ontvangen tijdens deze periode.
Probeert u dit dan niet alleen te door snel en gebedje tijdens een de vieringen in de kerk maar ook op momenten thuis of wanneer u onderweg
bent.
Graag wil ik ook meenemen naar het afgelopen jaar maar ik op een fijne
manier heb mogen samenwerken met mijn collega bestuurders en al die
ondersteuners van de KBO Stad-Utrecht.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn we er in geslaagd om te komen
tot een nieuwe reiscommissie in samenwerking met leden van de ANBO
waar mogelijk later de PCOB zich bij zal aansluiten.
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We zijn nu op zoek naar leden die aankomend jaar de activiteiten commissie willen gaan vormen en zich bezig gaan houden met de activiteiten op locatie.
Omdat we graag meer leden willen bereiken zullen deze activiteiten niet
alleen gaan plaats vinden inde Rafaelkerk maar ook op andere locaties
in de stad. Wanneer u zich hiervoor uitgedaagd voelt zien wij u reactie
natuurlijk graag te gemoed.
Maandelijks wordt er door de KBO Stad Utrecht in de Mariakapel van
de Rafaelkerk een eucharistieviering gehouden waar niet alleen KBO
leden welkom zijn maar gelovigen van de geloofsgemeenschappen in de
stad Utrecht. Ook hiervoor zijn we op zoek of er in andere delen van de
stad behoefte voor het houden van een eucharistieviering.
Omdat er steeds meer taken van het rijk bij de gemeentes wordt neergelegd gaat de KBO Stad–Utrecht zich het komende jaar verder toeleggen
op de belangenbehartiging op lokaal en provinciaal nivo.
Hierbij kunt u onder andere denken aan de voorzieningen vanuit de
WMO, huisvesting voor senioren, maar ook over de ziektekosten zullen
we met u in gesprek gaan over wat er verbeterd kan worden.
Het bestuur is niet in staat om het bovenstaande realiseren zonder ondersteuning van de Nestor en Rondomme bezorgers, Redactie, de
dames en heren van de catering, Reiscommissie, kaderleden die de KBO
Stad-Utrecht vertegenwoordigen in andere organisaties om op te komen
voor u belangen en natuurlijk niet te vergeten u als lid.
Namens het bestuur van de KBO Stad-Urecht wil ik u bedanken voor
het door u gestelde vertrouwen en wil u graag wijzen op de kerst- ontmoeting op vrijdag 16 december a.s. en de nieuwjaarsbijeenkomst op
woensdag 11 januari 2017

Hans Stahl
Voorzitter
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Dagtocht: kerststal in de Basiliek van Oudenbosch
Dinsdag 20 december 2016
Dinsdag 20 december 2016 kunnen
de KBO-PCOB leden, en de oud
ANBO-leden samen voor de
allereerste keer een kerstdagtocht
ondernemen. We vertrekken op
deze dagtocht wat later dan
gebruikelijk en slaan het gebakje over.
Om 12.15 uur staat de koffietafel met kroket voor ons klaar in
Restaurant De Gouden Leeuw te Terheijden.
Om 14.15 uur brengen we een bezoek (met twee gidsen) aan de
beroemde Basiliek van Oudenbosch, die gebouwd is naar voorbeeld van
de St. Pieter te Rome.
Natuurlijk zal de Basiliek door vrijwilligers getooid zijn met sfeervolle
kerstverbeeldingen.
Vervolgens vertrekken we voor het 3-gangen kerstdiner met kiphaasje
naar het sfeervolle Restaurant Onder De Pannen in Leerbroek. Hier is
men op de hoogte van onze wens een aparte ruimte voor ons gezelschap
alleen te hebben. Thuiskomst ca. 20:00 uur.
Kosten:
€ 53,50 per persoon
Vertrek:
10:30 uur Maarssenbroek achter A.H.
10:45 uur Utrecht, Winkelcentrum
Overvecht (C&A)
Zorg dat u 10 minuten voor tijd aanwezig bent.
Aanmelden: Via het getekende inschrijfformulier. U kunt tot vrijdag
16 december 2016 nog gratis annuleren.
Let op: wees op tijd met de inschrijving = vol is vol =
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Anita van Basten 030 – 2960093
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Vertegenwoordiging KBO Stad Utrecht

Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter-Schrijnemaker inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter-Schrijnemaker inge.bouter@planet.nl
Vervoer, Verkeer en Veiligheid Louis Bouwman
030-2513501
Minimabeleid
Mildred Vlutters-Francisca 030-2722544
Wonen
Nel Scholten
030-2513188
Zorg en welzijn:
Vacant
Thuiszorg Stad-Utrecht:
Vacant
Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06-22199671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030-2513730
06-17470060

We hebben afscheid moeten nemen van:
mw. W.H. Reijerman, mw. J.M. Verhoef, dhr. B.P. Boerland,
mw. H.T.M. Schoenmakers-Brocker, dhr. A.A.G. de Wit,
dhr. M. van Zijl, mw. M.P. Elsendoorn-Thebes
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,

dhr. J.F. Berkers, mw. E.M. Carbo, mw. M. Cazander-Ots,
mw. E. Chavanu, dhr. N.P.P. Haagen, dhr. J. van den Ham,
mw. F. Heida, mw. A.G. van den Hurk, mw. A.J. van Monfoort,
dhr. J.S. de Reuver, mw. C.W. de Reuver–Bouwhuizen,
mw. H.J.T. de Rijk, mw. M.W. van Schaik-van Hattum,
dhr. J.M. van Zon, mw. T.H. van Zon-Stenis
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
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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Activiteitenprogramma 2016
De activiteiten vinden in de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4,
3562 RD Utrecht. Te bereiken met Bus 6, halte Neckardreef
Vrijdag 16 december 2016
10:00 - 14:30 uur
Kerstviering met aansluitend een lunch
Zondag 18 december 2016
14:30 uur
Kerstconcert Utrechts Politiemannenkoor Excelsior
Dinsdag 20 december 2016
10:45 – 20:00 uur
Dagtocht kerststal in de Basiliek van Oudenbosch inclusief diner
Woensdag 11 januari 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst

14:00 – 17:00 uur

Vrijdag 20 januari 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk, aansluitend koffie/thee
Dinsdag 31 januari 2017
Unieke excursie Veilinghuis Peerdeman en IJsbeeldenfestival
Zondag 26 februari 2017
Musical Disney’s the Lion King, Circustheater in Scheveningen
Maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2017
Meerdaagse reis Odoorn in de provincie Drenthe
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Zondagmiddag 26 februari 2017
Circustheater in Scheveningen
Aanvang: 12:00 uur
Vanaf de eerste minuut is het al een spektakel. Niet alleen op het podium maar ook in de gangpaden van het theater paraderen de kleurrijke
gasten uit de Ark van Noach zoals een olifant met wapperende oren,
waar een vrolijk kleintje achteraan huppelt, de zebra's, antilopen,
hyena's, giraffen en natuurlijk leeuwen.
Bij aankomst in het theater kunt u eventueel voor eigen rekening een
consumptie nuttigen.
Na een drie uur durend spektakel inclusief pauze toeren we met de bus
naar Buitenkaag waar we in Brasa Kaagzicht van een heerlijk diner kunnen genieten.
De prijs: inclusief vervoer, entreekaart 1e rang voor de musical en diner
bedraagt € 117,50. De opstapplaatsen zijn: A.H. te Maarssenbroek en
Winkelcentrum Overvecht.
Dit evenement word u aangeboden door de SeniorenReisClub Utrecht
e.o. in samenwerking met EemlandReizen. Indien u interesse heeft om
hier aan deel te nemen, vul dan het bijbehorend inschrijfformulier in.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Anita van Basten 030 – 2960093
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SENIORENREISCLUB UTRECHT EN OMSTREKEN
INSCHRIJFFORMULIER MUSICAL THE LION KING
*********************
Ondergetekende
Naam: _________________________________________________________
Straatnaam : ____________________________________________________
Postcode en woonplaats : _________________________________________
Telefoon: _______________________________________________________
meldt zich hierbij aan voor de musical: THE LION KING
***************
op zondagmiddag 19 februari 2017 in het Circustheater te Scheveningen.
Start musical rond: 12.00 uur
Opstapplaats Maarssen bij A.H.: 9.45 uur en Utrecht, Winkelcentrum
Overvecht bij C&A: 10.00 uur
Na afloop van de musical een wandeling over de boulevard of, indien
het weer slecht is, een bustocht in de omgeving. Hierna in Brasa Kaagzicht een heerlijk diner.
Na aanmelding via dit inschrijfformulier stuurt EemlandReizen u een
bevestiging van uw reservering, uw zitplaatsnummer, busnummer, dinerreservering en de regels behorende bij de betaling.
De prijs - inclusief vervoer, entreekaart 1e rang, diner ad 117,50 dient u
pas te voldoen na de ontvangen bevestiging op rekening
NL 48 RABO 0374 319960 van EemlandReizen.
Naam

Datum

Handtekening

_____________________

_________________

_________________
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50PLUS BIOSCOOP

PATHÉ REMBRANDT UTRECHT

Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht, aanvang 13.30 uur,
kosten € 6,50
Programma 12-13-19-20 december
JOY
Joy vertelt het onstuimige verhaal van een familie over
vier generaties. In het middelpunt staat een meisje dat verandert in de vrouw, die eigenhandig een zakenimperium
opricht en leidt. Verraad, ontrouw,
het verlies van onschuld en littekens van de liefde spelen
een rol in deze intense, emotionele en menselijke komedie.
Een film over aan het hoofd staan van een familie en een
bedrijf, in een wereld van genadeloze commercie. Vrienden worden vijanden en vijanden worden vrienden, zowel binnen als buiten de familie,
als Joy’s gevoelsleven en grenzeloze verbeelding haar door de aankomende storm moeten leiden.
Programma 9-10-16-17 januari 2017
KNIELEN OP EEN BED VIOLEN
Knielen op een bed violen is een aangrijpende liefdesgeschiedenis en
een klassiek noodlotsdrama over twee mensen die zielsveel van elkaar
houden. Een ontroerende film over liefde, geloof en het maken van keuzes. Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig gezinsleven
op hun kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond te houden, maar hun onvoorwaardelijke liefde voor
elkaar houdt ze sterk. Terwijl Hans steeds verder in de
macht van de sekte lijkt weg te glijden, kan Margje weinig
meer dan toekijken hoe de liefde van haar leven langzaam
maar zeker verdwijnt.
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Oma kan jij nog huppelen?
Verhalenbundel over klein geluk

‘Oma kan jij nog huppelen’ is een boek vol kleine wijsheden over grote geluksmomenten. In een bonte verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare situaties,
gekke types, oude liedjes en kostbare herinneringen
zorgvuldig aan elkaar. Met haar verhalen en gedichten
wil ze de lezers raken, laten lachen en vooral laten meedoen. Zo nodigt Irene bijvoorbeeld uit het gedicht over
de kanariepiet vooral ook eens in eigen dialect of zelfs
zingend voor te dragen. Maar ook om geluksmomenten met eigen
(klein)kinderen opnieuw te beleven en de liedjes van vroeger weer eens
te zingen.
Papieren kindje
Voor Irene is dit boek haar ‘papieren kindje’. Ze draagt het op aan alle
mensen die onze maatschappij door hun extra inzet draaiende houden.
Deze oppasopa’s en -oma’s, (mantel)zorgers en vrijwilligers kunnen zich
herkennen in de geluksmomenten zoals ze in de bundel worden beschreven. Het boek kan niet alleen worden gelezen, maar is ook heel
geschikt om uit voor te lezen en samen mee aan de slag te gaan. Want
geluk moet je niet bij je houden, geluk moet je met elkaar delen!
Het boek kost € 12,95 en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel of
rechtstreeks bestelbaar via info@eureducation.nl.
Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0800-8112
112
0900-8844
0900-1844
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Verhuisadviseur Senioren
Senioren kunnen diverse redenen hebben om naar een andere woning te
willen verhuizen. Maar tussen wens en daad lijken soms barrières te
staan. Sommige mensen zien op tegen het vooruitzicht of weten niet
goed hoe ze moeten beginnen. Om dit te verhelpen kunt u de Verhuisadviseur Senioren inschakelen.
Wat doet de Verhuisadviseur Senioren?
De dienstverlening varieert van een oriënterend gesprek tot het intensief
begeleiden bij het vinden van een andere woning. Samen brengen we
uw woonwensen in kaart, en de belemmeringen die u ervaart om te verhuizen. U krijgt informatie over het bestaande woningaanbod en de mogelijkheden om zelf te zoeken. Ook kan de verhuisadviseur voor u gaan
zoeken. Wij kunnen ook helpen om belemmeringen bij het verhuizen op
te lossen.
Alle inwoners van Utrecht van 55 jaar en ouder die op dit
moment in een grote sociale huurwoning wonen, kunnen de hulp van
de Verhuis- adviseur inschakelen. U kunt zelf contact opnemen, of uw
mantelzorger of hulpverlener kan dit doen. Onder een grote woning
verstaan we een eengezinswoning of een appartement met vier kamers
of meer.
Er bestaan regelingen die het voor senioren makkelijker maken om te
verhuizen. Senioren die nu in een grote sociale huurwoning wonen, komen in aanmerking voor een voorrangsregeling als ze verhuizen naar
een kleine woning. Ook is er een kortingsregeling waarbij senioren die
van groot naar klein verhuizen een korting op de huur kunnen krijgen.
Over deze en andere regelingen kan de
Verhuisadviseur meer vertellen. De verhuisadviseur is op dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op: 030-236 18 04 van 10.00 tot 14.00
uur.
U kunt ook een E-mail sturen naar: verhuisadviseur@stade.nl
Postadres Stade Advies, Verhuisadviseur Senioren, Postbus 13124, 3507 LC
Utrecht
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Unieke excursie Veilinghuis Peerdeman en IJsbeeldenfestival

Dinsdag 31 januari 2017.
Op verzoek van de SeniorenReisClub
Utrecht e.o. opent eigenaar en veilingmeester Herman Peerdeman
deuren van het veilinghuis om 10:00 uur
en heet u welkom met koffie en gebak.
Herman Peerdeman is behalve zeer succesvol in zijn eigen branche, een
sociaal bewogen man en wil u graag kennis laten maken met de vele
facetten uit zijn vakgebied opdat wij een leerzaam, interessant en plezierig uurtje kunnen beleven.
Via een mooie route rijden we vervolgens naar Restaurant De Drie
Dorpen te Ankeveen. De lunch bestaat uit 2 soorten stamppot uit eigen
keuken (boerenkool en hutspot) met
uitgebakken spekjes, balletje gehakt,
worst, jus en diverse zuren.

Na de maaltijd rijden we naar het Nederlandse IJsbeelden Festival op de
Arena Boulevard in Amsterdam = een adembenemende wereld van
kraakhelder ijs en glinsterende sneeuw. De 42 beste ijskunstenaars uit de
hele wereld hebben in Amsterdam een sprookje gecreeërd van meer dan
100 ijssculpturen tot wel 6 meter hoog.
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Het thema is: “Music Inspires” en gaat van
Mozart tot Elvis. Daarnaast is er een gezellig
horecaplein met winterse hapjes en drankjes.
Vanzelfsprekend wandelt u veilig over gelijkvloerse paden zonder sneeuw of ijs. Warme
kleding is wel gewenst.

Vertrek:
Maarssenbroek, Bizonspoor achter A.H.: 09.15 uur
Utrecht. Winkelcentrum Overvecht achter C&A : 09.35 uur
Zorg dat u 10 minuten voor vertrek aanwezig bent.
Kosten:
€ 52,00 per persoon. Te voldoen op rekening NL 15 INGB 0007 5390 75
van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Aanmelden:
Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier dat u opstuurt
naar Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Zowel de inschrijving als de betaling gaarne voldoen uiterlijk 20 januari
2017. De dagtocht gratis annuleren kan tot woensdag 25 januari 2017.
Thuiskomst: Onder voorbehoud tussen 17.00 en 18.00 uur
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Personenalarmering
Voor iedereen die zelfstandig woont, maar wat minder goed gezond
is/wordt of zich niet altijd even veilig voelt, kan een personenalarm een
goede oplossing zijn. Zo’n alarm kan om de pols of hals worden bevestigd en staat in verbinding (via een telefoonlijn) met een centrale. In geval van nood drukt u op de knop en dan kan de alarmcentrale in actie
komen, afhankelijk van het probleem. Meestal zal men
eerst iemand waarschuwen die u zelf als contactpersoon
hebt opgegeven, maar als het moet, kan er ook een professional komen.
Meestal gaat het om alarmering voor als u thuis bent,
maar het is ook mogelijk een abonnement voor buitengebruik af te sluiten. De kosten voor een abonnement
variëren, afhankelijk van uw wensen (vanaf 16 tot 40 euro per maand).
In sommige gevallen wordt de aanschaf vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk van de noodzaak voor de alarmering.
Meer weten: Careyn Personenalarmering 088-1239988 (ma t/m vr) of
AxionContinu/ATA: 020-5293131.
‘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.
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Meerdaagse reis
Odoorn in de provincie Drenthe
Van maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2017

Hotel Restaurant
De Oringer Marke Hoofdstraat 9
7873 BB Odoorn,
telefoon: 0591-519000

De medewerkers van dit hotel zijn goed ingesteld op senioren en er
wordt u elke avond koffie, thee koek, cake en chocolade aangeboden.
Verder organiseert het hotel een filmavond, quiz avond over Drenthse
gewoonten/gebruiken, een bowlingavond/middag en een gezellige
afscheidsavond met entertainment.
Op de heenreis ontvangt u koffie met gebak en een koffietafel; op de
terugreis een 3-gangendiner.
De prijs bedraagt € 389,50 bij een min. deelname van 30 personen op
basis van half pension. Toeslag 1-persoonskamer is € 50,00 p.p.
U wordt deze week dagelijks vervoerd in een 50-persoons touringcar
van EemlandReizen uit Hilversum.
De groep en de buschauffeur/gids bepalen bij aanvang van onze reis
waar we welke dag naar toe gaan en we krijgen inzicht in het kostenplaatje betreffende de entreeprijzen.
Heeft u nu thuis al een wens waar u graag naar toe zou willen gaan,
schroom dan niet dit kenbaar te maken op uw vakantiebestemming.
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Excursie-mogelijkheden (entreeprijzen zijn niet bij de reissom
inbegrepen) :
















museum Valse Kunst
stoeterij het Zwarte Paard
rondvaart “de Weerribben”
dierenpark Emmen
waterbuffels in Kallenkote
het bekijken van het Middeleeuwse stadje Appingendam met bezoek
aan de Nicolaïkerk en het Raadhuis plus een rondvaart
Geopark de Hondsrug na (eventueel) eerst de avond ervoor in 'ons'
Hotel hier over te zijn geïnformeerd via een film. Ook ziet u
plaatsen waar Vincent van Gogh geschilderd geeft. Misschien
kunnen we zijn kleine woning bezichtigen?
De Wachter – Zuidlaren. Bij De Wachter ervaart u de werking van
een korenmolen, een bakkerij, een klompenmakerij, een smederij,
een specerijenmalerij. Allemaal ambachten uit vroeger tijd geboren.
Een initiatief van de huidige bewoners. En laten we Berend Botje uit
Zuidlaren niet vergeten!
Turfsteken en plaggenhutten in het Veenpark
de zeep-lavendelboerderij
het Tuf- en Smalspoormuseum
rondvaart op de Vecht
glazenblazerij in Orvelte

Heeft u interesse in deze meerdaagse reis geeft u zich dan uiterlijk vóór
1 februari 2017 op via het inschrijfformulier.
Bij vroegtijdig een voldoende aantal deelnemers hebben we gegarandeerd het hele Hotel voor onze groep.
Heeft u nog vragen: Anita van Basten 030 – 296 00 93
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SENIORENREISCLUB UTRECHT EN OMSTREKEN
inschrijfformulier MEERDAAGSE REIS
Graag vóór 1 februari 2017 (sluitingsdatum inschrijving) inleveren bij:
Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
(Uw bevestiging en verdere informatie ontvangt U rechtstreeks van
Eemland-Reizen te Hilversum. Zo ook de info over de betaling.)
Ondergetekende
Naam : ______________________________________________________
Straatnaam :__________________________________________________
Postcode en Woonplaats: ______________________________________
Telefoon : ____________________________________________________
Meldt zich hierbij aan voor de meerdaagse reis
naar: Odoorn in de provincie Drenthe
Data: Maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2017
Gegevens ondergetekende:
Naam + telefoonnummer huisarts : ____________________________
Naam Zorgverzekeraar : ______________________________________
Dieetwensen

: ____________________________________________

In geval van nood waarschuwen:
Naam: _____________________

Telefoonnummer _____________

Gelieve uw medicijnpaspoort op deze meerdaagse reis mee te nemen.
(aan te vragen bij uw apotheek)
Woonplaats

datum

handtekening

___________________

______________

________________
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Graag twee weken voor de geplande reis inleveren bij:
Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Betalingen op rekening: NL15 INGB 0007539075 ten name van
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijf zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

In geval van nood
waarschuwen

: telnr.__________________________________

Van (naam)

: ______________________________________

Op de website KBO Stad Utrecht vindt u nadere gegevens.
Woonplaats

_____________

Datum

______________

Handtekening

_______________________
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Kerstbijeenkomst
Vrijdag 16 december 2016
Aanvang: 10:00 uur

10:00 uur
11:00 uur
12:30 uur

Kerstviering met Koor ondersteuning
Koffie / Thee en wat lekkers
Lunch met muzikaal optreden

Nieuwjaarsbijeenkomst
Woensdag 11 januari 2017
Aanvang: 14:00
Locatie Ontmoetingsruimte Rafaelkerk
Lichtenberchdreef 4,
3562 RD Utrecht
Te bereiken met Bus 6, halte Neckardreef
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:








Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau
U ontvangt de maandelijkse Nestor en de Rondomme, het
maandelijkse informatieblad van de KBO stad Utrecht.
Interessante voordelen, kijk hiervoor op www.nestorvoordeel.nl en
in het maandblad Nestor.
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 langere reizen.

Contributie:
De contributie voor 2016 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 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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