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Van de Voorzitter,
Inmiddels zijn de kerstballen weer in de doos, de verlichting is weer
opgeborgen, de kerststal en de boom op zolder gezet en wanneer u een
levende boom had, heeft deze een andere bestemming gekregen.
Nu we het jaar 2018 hebben afgesloten kunnen we beginnen met al onze
mooie voornemens ten uitvoer te brengen. Maar eerst moeten toch een
aantal tegenslagen verwerkt worden en ons kasboekje op orde komen.
Hierbij kunnen we denken aan de temperatuur een graadje lager zetten
om de verhoging van de energiekosten te kunnen betalen, minder water te
drinken vanwege de verhoging van de drinkwaterprijs, een pilletje minder
nemen in verband met de verhoging van de ziektekostenverzekering…
Geen boter meer op brood, het gekookte eitjes maar een keer overslaan bij
het ontbijt en de lunch en bij de warme maaltijd maar een keer geen
balletje gehakt en het doen met het eitje dat u bij het ontbijt of lunch had
bespaard? (vanwege de BTW verhoging op voedingsmiddelen).
Maar zijn we dan nog niet beter af dan de inwoners van Engeland die
middels de Brexit niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk op een eiland
gaan zitten en nergens meer bij willen horen? Zou je je dan niet heel
eenzaam gaan voelen?
Wij hebben dit jaar ook iets te kiezen want er zijn dit jaar Provinciale
Statenverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. Waar u
zich nu al op kunt voorbereiden om te komen tot de keuze die het best bij
u past.
Dit geldt natuur ook voor de activiteiten van de KBO Stad Utrecht die het
komende jaar plaats vinden. Deze variëren van themamiddagen, lezingen
en muzikale ontmoetingsmiddagen en wanneer de kok het wil : een
heerlijke maaltijd.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mv. M. Dimitopoulos-Iliadis, mv. R. Jenster
Dat zij moge rusten in vrede.

We heten welkom
mv. J.M.S. Bontrop, dhr. J.A.M. van den Boogaard, dhr. A. de Bruijn
mv. A.C. Budding- v.d. Wijngaard, mv. W.C. Klompenhouwer-Konings,
mv. J.W.B. Linschoten, mv. T.J.H. Molenaar-Havekes, dhr. A. Molenaar,
mv. G.C. Okken, mv. A.M. Pot, dhr. G.L. Schonberger,
mv. J.L.F. van Soest, mv. H.G.M. Wabbijn-Koenheim.
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 15 februari 2019
10:00 – 12:00 uur
aansluitend koffie of thee
Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
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Contributie 2019
Bij de leden die toestemming hebben gegeven voor
een automatisch incasso zal de contributie
omstreeks 27 februari 2019 worden geïncasseerd.
De leden die op een andere wijze betalen worden vriendelijk
verzocht € 30,00 voor 1 maart 2019 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht.

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

Kort gedicht
Paraplu’s, plassen,
donkere wolken, maar óók
gele narcissen
en lachende mensen op
mijn weg naar het Oudkerkhof.
Henny van der Weiden-van den Brink
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50PLUS BIOSCOOP Pathé Rembrandt
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht.
Aanvang 13:30 uur, kosten € 8,Programma: 05-07-12 februari 2019 Todos Lo Saben
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin reizen vanuit
Buenos Aires terug naar haar geboortedorp in Spanje
voor een huwelijk. De bruiloft is een grote reünie met de
hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco (Javier Bardem).
Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de
verdwijning van Laura’s dochter, staat het leven van de Spaanse familie
op z’n kop. In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen
familiegeheimen boven drijven. Todos lo saben (Everybody Knows is de
nieuwe film van de tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi (A
Separation, The Salesman) met Penélope Cruz en Javier Bardem in de
hoofdrol. De psychologische thriller was de openingsfilm van het Cannes
filmfestival.
Programma: 14-19 en 21 februari 2019

Wife

Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke
relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem
vindt.
Joan Castleman heeft veertig jaar lang haar talent, dromen
en ambities opgeofferd voor de literaire succescarrière
van haar charismatische man Joe Castleman. Hun pact
zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt.
De dag voordat haar man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt,
besluit ze een geheim te onthullen waardoor alles in één klap op losse
schroeven komt te staan. Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater
spelen de hoofdrollen in The Wife. Een ijzersterk, spannend en stijlvol
drama over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen
stem vindt.
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Programma: 28 februari en 05-07-11-12 maart 2019 A Casa Tutti Bene
Een gezellige familiereünie ontaardt in een chaotisch
samenzijn als de familieleden noodgedwongen twee dagen
en nachten met elkaar moeten doorbrengen. A Casa Tutti
Bene is een heerlijke film waarin al die Italiaanse
eigenaardigheden onder de zon samenkomen.
Albo en Pietro vieren met hun talrijke familie hun 50-jarig
huwelijk op het zonovergoten eiland Ischia. Als de boot vanwege sterke
wind niet meer afvaart, moet de grote familie noodgedwongen twee
dagen en nachten met elkaar doorbrengen en komt alle oud zeer en andere
spanningen naar boven. A Casa Tutti Bene is een heerlijke film waarin al
die Italiaanse eigenaardigheden onder de zon samenkomen.

Wat is Dementie?
Woensdagavond 6 februari 2019
19.30 – 21.00 uur
Op deze avond zal veel informatie worden gegeven over wat dementie
precies is, wat de verschillende vormen zijn en hoe deze te herkennen zijn.
Wat kunt u doen bij een vermoeden van dementie?
Waarom is een diagnose belangrijk? Daarnaast is er ruimte voor het
stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Gastspreker: Dick Verburg, specialist ouderengeneeskunde bij Careyn
Gespreksleider: Andrea Lehr, consulent Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Locatie: Bartholomeus Gasthuis - Lange Smeestraat 40, 3511 PZ, Utrecht
Organisatie is in handen van Alzheimer Nederland, afdeling Stad Utrecht
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“Terugblik op dagtocht”
Walburgiskerk, Librije en Brasserie KriebelZ.
Dit is de laatste bustocht van het jaar 2018. We staan uit de wind bij de
opstapplaats in Utrecht, Winkelcentrum Overvecht achter C&A te
wachten op buschauffeur/gids Ed van der Molen ons welbekend van de
busonderneming EemlandReizen uit Hilversum.
We worden door Ed en Anita weer hartelijk welkom geheten. Anita zet
opeens de volgende vrijwilligers Herman, Coba, Erna, Els, Riet, Eef en Bea
in het zonnetje met een heerlijk doosje bonbons voorzien van een sticker
bedankt. Heel leuk dat zij daaraan heeft gedacht en een luid applaus volgt.
We gaan nu op weg naar De Heideroos een restaurant
in Eerbeek voor een koffietafel. Er is ook met kerst een
kinderspeelkamer, maar wij als ouderen hebben meer
zin o.a. in een Bourgondische kroket... Er heerst een
rustige sfeer zonder muziek, zodat wij elkaar goed
kunnen verstaan.
Onderweg rijdt Ed een bijna leeg parkeerterrein op en begint de talenvolle
Anita in de bus een kerstsprookje voor te lezen over “De zelfzuchtige
reus” van Oscar Wilde, deze gevoelige persoon is een estheet van Ierse
afkomst, dat wil zeggen een Schoonheidsdienaar. Anita geeft alle
personen in het sprookje een eigen stem. De kleine jongen geeft deze reus
spontaan een kus en zijn dominantie ontdooit gelijk hij kon ook opeens
weer geven en ontvangen. Anita en Herman delen een witte enveloppe uit
waarin het sprookje staat beschreven met wensen voor het nieuwe jaar
“fijne feestdagen en een dagtochtrijk 2019” van de senioren reisclub.
We gaan nu op weg naar De Walburgiskerk met de
volgende kenmerken:
- de muur- en gewelfschilderingen
- de Librije de unieke middeleeuwse kettingbibliotheek
- het Baderorgel een van de meest bijzondere orgels van
Nederland.
- de museumkaart is niet geldig.
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Deze zestiende-eeuwse librije is de oudste bibliotheek van Nederland. Het
is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw. Binnen
worden eeuwen oude boeken bewaard. Hoeveel zou een
zo’n geketend boek wel niet wegen? Hier nog een mooie
bladzijde. >>>>
Nu hebben we nog een uur de vrije tijd.
Het is zo koud dat wij het Efeze Turks Italiaans restaurant
binnengaan waar al een stel mensen van onze groep zitten,
rond 16.00 komt de bus weer voorrijden om ons naar de
Brasserie KriebelZ in Terwolde Dekselse pannetjes te
brengen waar een kerstdiner wacht op ons. Het dessert vanillevla met
advocaat, bitterkoekjes en slagroom is “deksels lekker!”
Er is nog een hele grote kerstbal te zien waarin de
omgeving wordt terug gespiegeld... ik zag mijzelf in het
midden in beeld...
Zo het tijd om voldaan huiswaarts te keren. Prachtige tocht
was het weer. Wij nemen afscheid van elkaar en ik zeg tot
het volgend jaar met alle goeds voor iedereen.
Bea van Beckhoven-van der Schoot
BvB&Schoot photography

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.
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De 5 Wereld Religies
Donderdagmiddag 14 februari 2019
Aanvang: 14:00 uur (zaal open om 13:45 uur)
Deze presentatie wordt gegeven door Rob van Eck en hij neemt u mee
naar de ontstaansgeschiedenis van de 5 grote wereldgodsdiensten:
Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam.
Na de pauze bezoeken we over de hele wereld de mooiste tempels, kerken
en religieuze plaatsen en luisteren we naar fragmenten van de mooiste
religieuze muziek. Ook zien we spectaculaire beelden van riten en feesten.
Deze presentatie wilt u zeker niet missen!
Locatie: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang Obbinklaan)
Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard
Organisatie is in handen van de PCOB Stad Utrecht

Winter
Een vrouw die op haar minnaar wacht
zo ligt de akker - rauw en onverkracht
te wachten op de zon
maar weet ….
èn weet dat achter horizon
geen warme straal komt strelen
over haar sluim'rende juwelen
doch dat enkel jubelend venijn
haar nu omgeven zal zijn
Anita van Basten
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Dagtocht Kastelen
Op de Utrechtse Heuvelrug en Oude Ambachten
Dinsdag 19 februari 2019
Op deze dag worden we om 10.00 uur 's morgens verwacht in Partycentrum Boschzicht in Scherpenzeel voor de koffie/thee met een warme appelpunt. Aansluitend maakt u onder begeleiding van een bekwame gids
een rondrit door de omgeving langs diverse kastelen en de bossen. U krijgt
een goede kijk op de ligging van de kastelen daar we geen hinder ondervinden van bladeren aan de bomen.
Omstreeks 12.15 uur komt u weer terug in Scherpenzeel en staat er een
heerlijke wintermaaltijd voor u klaar. Deze maaltijd bestaat uit boerenkool
en/of zuurkool met worst en spek en als nagerecht pudding. Na deze
warme maaltijd rijden we naar Terschuur voor het bezoek aan
Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum.
Hoe werkte vroeger een kaasmaker, een dokter, een zilversmid, of
bijvoorbeeld een mandenmaker of de scharensliep? 160 ambachten,
winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen van vroeger zijn hier te
vinden. Stap binnen in een naaiatelier, drukkerij, scheikundig laboratorium of kijk even om het hoekje bij de hoedenmakerij, de dokterspraktijk, de
autogarage.
Regelmatig zijn de winkels, ambachten of werkplaatsen echt in gebruik.
Snuffel even in de Winkel van Sinkel, of herken het oude, misschien antieke speelgoed van vroeger. In het openluchtgedeelte van het museum staan
landbouwwerktuigen uit vroeger tijden. Een antieke brandspuit, oude
bakkerijmachines, zelfs een industriële boterkarn van 3 meter hoog behoort tot de verzameling.
Dit museum, dat begon als een hobby van Kees Bakker na het beëindigen
van zijn boerenbedrijf, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
particuliere musea.
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Programma:
1e opstap om 08.45 uur Maarssen, busstation Safariweg
2e opstap om 09.05 uur Utrecht, Winkelcentrum Overvecht bij C&A
Voor beide opstapplaatsen geldt:
15 minuten vóór vertrektijd aanwezig zijn
Om 10.00 uur bij Restaurant Boschzicht in Scherpenzeel
koffie/thee/warme appeltaart
Aansluitend na deze pauze een Winter Kastelentocht
Om 12.15 uur wintermaaltijd boerenkool en – of zuurkool met spek en
worst; pudding
Na beëindiging van bovenstaande maaltijdgebeurtenis rijden we naar
Terschuur waar de deuren van het museum Het oude Ambachten &
Speelgoed Museum zich voor ons openen
Rond 18.00 uur hopen we weer op onze “instapplaatsen” terug te zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 44,25 overmaken op de rekening van
SeniorenReisClub Utrecht e.o. NL 15 INGB 0007 5390 75
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

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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Utrecht Lezingen
Het Midden-Oosten in het Nieuws
27 februari 2019 om 14.00 uur
Lezing door drs. Ruud Hoff
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag
Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht

Sinds de Arabische opstand van 2011 is het Midden-Oosten het toneel van
chaos en geweld. Ineenstortende staten, oorlogen, extremistische
groeperingen en dramatische vluchtelingenstromen bepalen het beeld.
Van de gedroomde democratie is weinig terechtgekomen.
In deze lezing krijgen we inzicht in de ontwikkelingen in een belangrijke
strategische regio, bakermat van culturen en godsdiensten, rijk aan olie,
maar vol conflictstof. Regionale machten met daarin de politieke rol van
de Islam en de grote mogendheden strijden er om macht en invloed.
Tegen deze achtergrond en aan de hand van actuele gebeurtenissen
volgen we het nieuws in het Midden-Oosten.
Drs. Ruud Hoff is publicist en Midden-Oosten deskundige en bekend als
televisiecommentator. Hij geeft gastcolleges voorhet Instituut Clingendael
en het Instituut Defensie Leergangen.
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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Kerstviering 18 december 2018
Waar we normaal beginnen met een Eucharistieviering in
de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk moesten we door
het groot aantal deelnemers uitwijken naar de kerk
waardoor de viering een extra dimensie kreeg. De
indrukkende kerststal en versiering gaf de viering een
extra omlijsting op weg naar kerst.
Pastoor Hans Boogers celebreerde tijdens deze
viering waar hij werd ondersteund door Zr. Andrea
Kempen, Frans Ruijsestein, Dick van der Horst en
Frans Saarbergen. Uit deze viering bleek maar weer
hoe belangrijk de diaconie is binnen de geloofsgemeenschappen van Katholiek waar de KBO stad Utrecht een belangrijke
bijdrage aan levert.
Na de viering liepen we gezamenlijk naar de
ontmoetingsruimte van de Aloysiuskerk waar door
de vrijwilligers een heerlijke kerstlunch was
voorbereid. Frans Ruijsestein sprak de aanwezige
met enige Christelijke woorden toe waarna de vers
gemaakte soep, volgens het recept van de kok Peter
de Blok, werd uitgeserveerd. Aansluitend werd er genoten van de verse
bolletjes waar gekozen kon worden uit de diverse belegsoorten en
heerlijke kerststol.
Nadat de buikjes waren gevuld werd er uit volle borst
meegezongen uit de diverse kerstliederen die muzikaal
ondersteund werden door accordeonist Frans Saarbergen
Toen het einde van deze middag was gekomen hadden
velen nog geen zin om naar huis te gaan en zouden er het
liefst nog een uurtje aan willen vastknopen.
Er kan terug gekeken worden op een mooie middag waar samenwerking
met de Ouderensoos St. Willibrord vruchtbaar is gebleken.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2019
Na een welbezochte Eucharistie viering in de
Maria kapel van de Rafael kerk konden we elkaar
een goed nieuw jaar wensen onder het genot van
koffie, thee en een gebakje terwijl we luisterden
naar de Nieuwjaars wens van onze voorzitter.
Het was een gezellig samen zijn met een muzikale
omlijsting van Luuk Lenders. Luuk is multiinstrumentalist met creatieve volksmuziek met
bijzondere fluiten en ook zelfgemaakte
instrumenten. Zijn optreden was virtuoos en grappig
en toverde onwillekeurig een glimlach op je gezicht.

Vooral het kleine fluitje van klei had veel aandacht
van de mensen die precies wilde weten hoe hij
daarop kan spelen. Ook het spelen op twee fluiten
tegelijk was een kunststuk apart.

Toen we trek kregen om wat te eten werd de lunch verzorgd door de
Pouwerschool. Dat is een school voor praktijk onderwijs in de wijk
Overvecht. Op een praktijk school leer je hoe je zelfstandig kunt werken,
wonen en leven en hoe je in deze samenleving op een goede manier met
elkaar omgaat.
Als bestuur van de KBO Stad Utrecht vonden
wij dit een mooie manier van samenwerking
tussen jong en oud. We hebben genoten van het
samenzijn met elkaar en van de heerlijke lunch
die verzorgt werd door deze jonge mensen.
Mien Leistra.
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MEERDAAGSE REIS
3 dagen Noord-Nederland,
standplaats Brinkhotel Zuidlaren
SeniorenReisClub Utrecht e.o. biedt U de mogelijkheid om van maandag
15 t/m woensdag 17 april 2019 er eventjes tussenuit te gaan met elkaar.
Het tarief bedraagt € 269,50 p.p. bij een min. deelname van 25 personen
inclusief onderstaande verzorging; toeslag 1-persoonskamer € 30,00 p.p.
Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer met ontbijtbuffet en 's avonds een 3-gangen diner.
Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel onderweg.
Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
Een greep uit de vele excursie-mogelijkheden die U zelf kunt aangeven en
waarbij de meeste stemmen gelden:
Dag 1: een lunch met excursie-mogelijkheid in Giethoorn (rondvaart) of
het bezoeken van Staphorst, Orvelte of de Holterberg.
Dag 2: stad Groningen met bv. rondvaart of bezoek Hooghoudt; bezoek
aan historisch stadje Bourtange; Gevangenismuseum Veenhuizen;
Klokkenmuseum; Botanische Tuin Haren. Maar ook u zelf kunt een
evenement aangeven.
Dag 3: stad Groningen, bezoek advocaatmakerij in Drenthe, stadsbezoek
Zwolle; pauze in Harderwijk, etc.
Indien U interesse heeft kunt u zich opgeven bij mw. Anita van Basten,
tel. 030-2960093 met vermelding van eventuele wensen voor een bezoekersuitje. De betaling geschiedt zoals vanouds bij meer - daagse reizen,
direct aan Eemlandeizen te Hilversum.' Onze reisorganisator'.
Gaat de meerdaagse reis door dan krijgt u nog een officieel inschrijfformulier en annonce met de relevante gegevens.
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Hulp bij uw belastingaangifte?
KBO Stad Utrecht helpt u graag

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

Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Een bezoekje
zeker waard.
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Dagtocht Elburg
Varen op het Veluwemeer en zeer indrukwekkende Zandverhalen
Dinsdag 26 maart 2019
Om in 3 loodsen aan de Havenkade van Elburg 'Zandverhalen' te kunnen
vertellen is meer dan 4.000 m3 zand uit het Markermeer gebruikt op een
totale oppervlakte van 5.000 m2 expositieruimte. Meer dan 300 zandsculpturen, sommige tot wel 8 meter hoogte, vertellen visueel over 120 Bijbelse
verhalen.
Zeer gedetailleerd weergegeven. Bijvoorbeeld verhalen over 'de toren van
Babel', 'put van Jozef', 'Adam en Eva in het Paradijs', 'Jona en de walvis',
'de geboorte en kruisiging van Jezus'. Ook farao's showen hun voorname
positie. Attributen uit de oudheid complementeren de authenticiteit van
de voorstellingen in zand. Antieke deuren en oude botters. Zelfs huizenhoge sluisdeuren, 1000 jaar oude olijfbomen, grote Spaanse watervaten,
een Egyptisch oude bankleuning.
Kortom: historie en kunst uit verschillende culturen hebben hier vorm
gekregen door de indrukwekkende wijze waarop zo'n 35 beeldhouwers
uit de hele wereld meer dan 25.000 manuren hebben gewerkt aan deze
overdekte expositie (= rollator-vriendelijk)
Programma:
1e opstap om 08.30 uur Maarssen, Busstation Safariweg
2e opstap om 08.50 uur Utrecht, Parkeerterrein WC Overvecht t.h.v. C&A
Voor beide opstapplaatsen geldt:
15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn
Om 10.15 uur bij Zandverhalen Elburg te Elburg: 2 x koffie/thee met
gebak en aansluitend expositie Zandverhalen bekijken
Ongeveer 120 meter lopen naar lunchadres ( = 3 tot 5 minuten) en om
12.45 uur Restaurant De Haas te Elburg een Veluws lunchbuffet.
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Inhoudende:
Hollandse groentesoep uitgeserveerd; diverse luxe soorten vers wit en
bruin brood; Deense luxe; kaasplank met assortiment gesneden kazen;
vleesplank met assortiment gesneden vleeswaren; assortiment zoetwaren;
roomboter; onbeperkt koffie, thee en karnemelk (gedurende 1 uur na aanvang broodbuffet)
Ongeveer 120 meter teruglopen naar Expositie Zandverhalen om met bus
naar Rederij Randmeer in Elburg te gaan.
Vertrek rondvaart 14.30 uur. We maken een rondvaart op het Veluwemeer van 50 minuten richting Harderwijk. Aan boord wordt u gevraagd
of u iets wilt drinken. Op eigen rekening
Om ongeveer 17.30 uur arriveren we op onze instapplaatsen
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 61,50 overmaken op de rekening van
SeniorenReisClub Utrecht e.o. NL 15 INGB 0007 5390 75
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint

Uitnodiging KBO middag
dinsdag 12 maart 2019
14:00 uur
voor een bijzondere reis met Henk Griffioen,
getiteld

”Een gewaagde tocht naar Rusland”
Ontmoetingsruimte Aloysiuskerk
Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

In geval van nood waarschuwen :
telnr.______________________ van (naam) _____________________
Woonplaats
____________

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Naam

Telefoon / Email

COSBO bestuur

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Ouderen Advies Commissie

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Minimabeleid

Mildred Vlutters 030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

Belasting Invulhulpcoördinator

Joyce Tjoa

030 251 37 30

Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0800 - 8112
112
0900 - 8844
0900 - 1844

„WhatsApp‟ de gemeente Utrecht!
Via 06 - 24 92 76 65 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel
mogelijk antwoord op uw vraag. De gemeente probeert een half jaar of dit
goed werkt. WhatsApp is een handig communicatie middel voor iedereen
met een zogeheten smartphone.

Informatienummer personenalarmering
In de vorige Ouderen Info stond helaas een onjuist telefoonnummer voor
informatie over personenalarmering in Utrecht. Daarom hierbij nog even
de correcte gegevens: Careyn Personenalarmering: 088- 123 99 88 of
AxionContinu Servicebureau: 030 – 282 22 77.
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO 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
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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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