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Van de Secretaris
Beste mensen.
We hebben Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar gevierd en we staan aan het
begin van dit nieuwe jaar ook voor nieuwe uitdagingen. Ook in dit
nieuwe jaar gaan we onze krachten bundelen om er te zijn voor elkaar.
Ook zal weer een appél gedaan worden op senioren om vrijwilligers
werk te gaan doen en van iedereen wordt verwacht dat ze ‘ meedoen’ in
de wereld waarin de derde levensfase enorm belangrijk is voor de support aan elkaar.
Op deze wijze zal het verhaal van Kerstmis handen en voeten krijgen in
onze senioren gemeenschap want Kerstmis is het verhaal van de liefde
en de zorg voor elkaar.
Kleinkinderen praten soms graag met hun opa of oma omdat ze zo wijs
zijn zeggen ze. Ze oordelen zelden en veroordelen bij voorkeur niet.
Hun uitspraken zijn vaak mild en komen pas nadat ze goed geluisterd
hebben.
Oudere mensen kunnen soms wijs zijn op grond van hun vele ervaringen en voorzichtigheid , geleerd uit het verleden , en met open ogen
voor de toekomst.
De ander
Heer, wat zal ik zoeken naar mijzelf
Als ik niet eerst de ander heb gevonden.
Geef dat ik de ander in mijzelf herken,
Zoals ik ook mijzelf in de ander tegenkom.
Omdat ieder mens geschapen is naar Uw beeld en gelijkenis.
(Toon Hermans)
Mien Leistra
Secretaris
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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

Contributie 2017
Wil de KBO Stad–Utrecht aan al haar betalingsverplichtingen
kunnen blijven voldoen zal bij de leden die toestemming hebben
gegeven voor een automatisch incasso zal de contributie op
27 – 28 februari 2017 worden geïncasseerd.
De leden die op een andere wijze betalen worden vriendelijk
verzocht € 30,00 voor 1 maart 2017 over te schrijven naar Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht.

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 17 februari 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk, aansluitend koffie/thee
Zondag 26 februari 2017
Musical Disney’s the Lion King, Circustheater in Scheveningen
Dinsdag 28 maart 2017
Dagtocht Schiphol achter de schermen
Dinsdag 25 april 2017
Dagtocht Bollen in de Kop van Noord Holland
Maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2017
Meerdaagse reis Odoorn in de provincie Drenthe

Hulp bij uw belastingaangifte?
Dat kan bij de KBO Stad Utrecht
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Har Beelen
Telefoon: 06 - 174 700 60
Email: penn.kbou@tele2.nl
Joyce Tjoa
Telefoon: 030 - 251 37 30
Email: joyce.kbo@casema.nl
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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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Het fascinerende
Heelal
De mens tussen de
sterren
Lezing door Prof. J. Heise

Bijeenkomst voor senioren op woensdagmiddag 22 februari 2017 om
14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht
Een stervende ster
Kijkend naar de sterrenhemel vragen we ons af: zijn ze er altijd geweest
of worden er nog steeds nieuwe sterren geboren? Onze zon, die door
zijn straling het leven op aarde in stand houdt, is een ster van 4,5 miljard
jaar oud.
Waar komt die energie vandaan? Wat gebeurt er als de zonne-energie
opraakt? Er zijn sterren die veel ouder zijn dan de zon. Door die te bestuderen kunnen we “zien” wat er over 4 miljard jaar met de zon gaat
gebeuren en hoe die aan zijn einde komt.
Astronomen komen hoe langer hoe meer te weten over stervende sterren, zoals witte dwergen, pulsars en zwarte gaten. Maar ook hoe uit hun
nevels weer opnieuw sterren ontstaan.
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Sinds zijn lancering op 24 april 1990 heeft de Hubble Ruimte Telescoop
een schat aan opnamen gemaakt. Door de hoge kwaliteit van de telescoop en door zijn baan ver boven de aardse dampkring krijgen we veel
scherpere beelden van het heelal dan vanaf de aarde te zien zijn.
In deze lezing krijgen we prachtige beelden te zien en inzicht in
- het ontstaan van sterren
- de dood van sterren
- het ontstaan van melkwegstelsels.
En nog veel meer!
Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.
Professor Heise is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht
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.

Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden
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112
0800-8112
112
0900-8844
0900-1844

SCHIPHOL ACHTER
DE SCHERMEN
Dinsdag 28 maart 2017

Lijkt het u niet leuk om eens achter de schermen te kijken bij
Schiphol? Ondanks dat u zich voor kunt stellen dat het een drukte
van belang is, zult u toch versteld staan. Het is eigenlijk een stad
in het klein en er komt echt veel bij kijken om een vliegtuig te
laten vliegen.
Op Schiphol stapt u over in een andere bus die achter de douane
mag komen en u langs plaatsen voert waar u normaal helemaal
niet mag zijn. In iets meer dan een uur passeert u o.a. de brandweer, de grote hangars en het platform Schiphol – Oost. Het is een
belevenis om dit allemaal van dichtbij te zien.
Voor deze tocht heeft u een geldig ID-bewijs nodig.
Op weg naar Schiphol achter de
Schermen gaat de reis eerst naar de
Oude School TER AAR waar we naar
verwachting om 10:00 uur zullen aankomen waar we gaan genieten van een
bakje koffie met overheerlijk gebak.
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Vervolgens gaat de route richting
BUITENKAAG waar om ongeveer om 12:30 uur zullen aankomen bij restaurant Kaagzicht
waar we zullen gaan genieten van
een koffietafel met soep vooraf.
Met een gevulde gaan we richting Schiphol waar we om 14.30 uur
beginnen aan onze excursie: 'Behind the Scenes Schiphol' = Achter de Schermen van Schiphol.
Vertrek:
08:30 uur
08:55 uur
17:30 uur

Eerste opstapplaats Utrecht
Winkelcentrum Overvecht achter C&A.
Tweede opstapplaats Maarssenbroek
Bizonspoor achter A.H.
Thuiskomst (onder voorbehoud uiteraard)

Zorg dat u 10 minuten voor vertrek aanwezig bent. En vergeet
niet uw geldig ID-bewijs mee te nemen!
Kosten: 56,50 p.p. Te voldoen op rekening NL 15 INGB 0007 5390
75 van SeniorenReisClub Utrecht e.o. Het beheer van deze rekening is in handen van KBO Stad-Utrecht.
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 in de 3e week van maart 2017. De dagtocht gratis annuleren kan tot woensdag 22 maart 2017.
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BOLLEN
IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND
25 april 2017

In het hart van het grootste bollenteelt-gebied van de wereld, bij
Sint Maartenszee, ligt Fluwel's Tulpenland. Een bijzonder themapark, waar u alles, maar dan ook echt alles, over de tulp te weten
kunt komen. Vanaf de oorsprong in de Himalaya tot en met de
moderne tulpenkwekerij vandaag de dag.
U krijgt eerst een uitleg, daarna kunt u het park bekijken en tenslotte maakt u een ritje met de zogenaamde bollentrein. Dat laatste
is echt leuk, want in een overdekte wagen, die wordt voortgetrokken door een tractor, reist u werkelijk tussen de bollen door. Ook
is er nog een leuk winkeltje, zodat alle voorwaarden aanwezig zijn
om er een heerlijke dag van te maken.
Om 10.15 uur staat de koffie met gesorteerd gebak voor u klaar in
De Simonehoeve/Zuiderzeehoeve te Katwoude.
In het Restaurant Johanna's Hof te Castricum is rond 12.15 uur de
koffietafel met soep voor u geserveerd.
Om 14.00 uur arriveert u in St. Maartenszee bij Fluwel's Tulpenland en kunt u genieten van al hetgeen er voor u uitgestald is, inclusief het bollentreintje. Een bijzonder bloemrijke dag.
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Kosten: € 55,00 p.p. Te voldoen op rekening NL 15 0007 5390 75
van SeniorenReisClub Utrecht e.o. Het beheer van deze rekening
is in handen van de KBO Stad-Utrecht.
Vertrek: 1e opstapplaats Utrecht winkelcentrum Overvecht achter
C&A om 08.30 uur. De tweede opstapplaats is Maarssenbroek Bizonspoor achter A.H. om 08.55 uur
Zorg dat u 10 minuten voor tijd aanwezig bent.
Thuiskomst: rond 18.00 uur = onder voorbehoud.
Algemeen: Aanmelden voor deze dagtocht via een inschrijfformulier, dat u opstuurt naar Anita van Basten, A. Romerostraat 625,
3573 AT Utrecht. Het inschrijfformulier vindt u in het KBOmagazine Rondomme. Zowel de inschrijving als de betaling
gaarne voldoen in de 3e week van april 2017. De dagtocht gratis
annuleren kan tot woensdag 19 april 2017.

‘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

_____________

18

Datum

______________

Handtekening

_______________________

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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