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Bestuur en Redactie
Alweer het juli-nummer, de tijd gaat snel! De vakanties staan voor
de deur, helaas geldt dat niet voor iedereen. Het geldt niet voor de
bezorging van de Nestor en de Rondomme. Het is voor u
vanzelfsprekend dat die iedere maand bij u in de bus vallen.
Echter, als ik er geen mensen voor heb, stopt het. Met veel moeite
is het voor deze uitgave gelukt. Vooral Overvecht en omgeving
Kanaalstraat gaven problemen.
Ik zag pas geleden een uitzending over vrijwilligerswerk, daar zei
iemand: “Als je lid bent van een vereniging is het normaal dat je
die club ook steunt en je er voor inzet.” Zelf heb ik het al vaker
gezegd. We zijn toch samen K.B.O. Daarom beste mensen, zet u
zich in voor úw K.B.O. Het bestuur en de redactie kunnen het niet
alleen.
In dit nummer leest u ook stukjes van enkele leden. Het is uw
blad, u schrijft wat u bezig houdt. Daarom beste mensen: KBO
Stad-Utrecht is van ons allemaal. Laten we er dan ook samen onze
schouders onder zetten.
Zet de kennis uit uw werkzaam leven in voor úw KBO. En bedenk
dat er meer in u zit dan u zelf denkt. Daar ben ik zelf in de loop
der jaren ook achter gekomen.
Ik wens alle vrijwilligers een fijne vakantieperiode toe, en alvast
bedankt voor uw inzet!
Dick v.d.Horst
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. A. de Gilde-van Schaaik
Dat zij moge rusten in vrede.
Wij heten welkom,
Mevr. M. van Erp, Mevr. T.M. Grul
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 20 juli 2018
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

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
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Bescherm samen uw wijk, ook in de zomer
De zomer staat voor de deur en misschien heeft u
al mooie plannen. Neemt u veiligheid ook mee in
uw plannen? Want veiligheid en met een veilig
gevoel op vakantie begint al bij de voorbereiding.
Weet u wat u zoal zelf kunt doen? En samen met
uw buren? Wij hebben een aantal tips op een rijtje
gezet.
Tips
 Haal waardevolle spullen uit het zicht, denk aan laptop of groot
beeldscherm.
 Informeer buren dat u op vakantie bent.
 Vraag buren bij een verdachte situatie rondom uw huis meteen 112
te bellen.
 Vraag buren om de post weg te halen en de planten water te geven.
 Zorg voor verlichting met een tijdschakelaar, ook als u weg bent.
 Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, bijvoorbeeld door kopjes en
krant op tafel te lagen liggen.
 Zorg ervoor dat deuren en ramen op slot zijn. Ook als u maar u even
weg bent. Denk ook aan uw achterdeur en schuur.
Persoonlijk advies
Voordat u op vakantie gaat kunt u ook nog een persoonlijk advies
aanvragen bij een van onze veiligheidsadviseurs. Onze
veiligheidsadviseurs zijn in het hele land actief en speciaal opgeleid om
uw woning op veiligheid en inbraakgevoeligheid na te lopen. Voor meer
informatie of een persoonlijk veiligheidsadvies kunt u contact opnemen
met KBO-PCOB via 030-3400 600.
Wilt u weten wat KBO-POCB nog meer doet op het gebied van
veiligheid? Kijkt u dan op de website van de KBO-PCOB.
Met onderstaande link ziet u preventiefilm van de KBO-PCOB.
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/bescherm-samen-uw-wijk-ook-inde-zomer/
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Stijging ouderen in bijstand zorgelijk
De recente bijstandscijfers van het CBS
laten een tweedeling zien. Een
spectaculaire daling bij de groep 27-45
jarigen, tegenover een blijvende stijging
in de groep boven de 45 jaar. KBOPCOB kent de verhalen erachter: “Wie
langer werkloos is en ouder is dan 55
jaar, heeft zelfs in de huidige economie
blijkbaar nauwelijks kans op werk”, aldus directeur Manon Vanderkaa.
Een verloren generatie dreigt, met grote gevolgen.
„Aantal mensen in de bijstand daalt verder‟, kopt het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Dit mag dan zo zijn voor de jonge helft van
Nederland, het dekt niet de lading voor de 45-plussers. De daling in de
groep tussen de 27 en 45 jaar is 11,8%. Maar bij de oudste groep stijgt het
aantal bijstandsuitkeringen nog steeds met 2,3% ten opzichte van
dezelfde periode in 2017. Het CBS lijkt voorbij te gaan aan de tendens bij
de meerderheid van de huidige bijstandsontvangers. 45-plussers vormen
immers ruim de helft van het aantal bijstandsgerechtigden nu.

Pijn nog groter bij 55+
Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat van de oudere groep
bijstandsgerechtigden bijna 36% langer dan drie jaar van een
bijstandsuitkering leeft. Het CBS geeft (nog) niet de cijfers van de groep
van 55-66 jaar. “KBO-PCOB weet dat juist in die groep de pijn zit. Het
gaat hier om mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt, of een
combinatie daarvan.” Zo stroomt maar liefst 71% van de mensen boven
de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet door naar werk. Ook stijgt
de aanspraak op een bijstandsuitkering voor oudere werklozen en
arbeidsongeschikten: de IOAW met 151% en de IOW met 729% sinds
2012. De langdurige armoede is in Nederland het grootst bij de groep
tussen de 55 en de 66 jaar.
KBO-PCOB wil dat de politiek erkent dat er een tweedeling is in de
bijstand: forse daling bij jongeren tegen een blijvende stijging van
ouderen. Manon Vanderkaa: “Veel vijftigers en zestigers kunnen en
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willen dolgraag weer aan het werk! Daarom is er nog veel meer inzet
nodig op maatwerk-begeleiding van oudere werklozen. Daarnaast
moeten we het vangnet intact houden voor de groeiende groep
bijstandsontvangers boven de 55 jaar.
Interen op je spaargeld of schulden maken na je 55e is niet verstandig als
er nog jaren komen waarin je zorgkosten stijgen. En bovendien: je
pensionering bereiken moet een mijlpaal zijn omdat je een prachtige
nieuwe levensfase ingaat, niet omdat je na jaren vruchteloos zoeken naar
werk eindelijk weer een redelijk inkomen hebt.”

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 030 251 57 75
Vanaf september kunt u elke maandag van
14:00 – 16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en rummikubben. Hiervoor betaald u
een bijdrage van 6,50 Euro per maand.

DVD Reis naar Urk
Op 26 september 2017 is er in het kader van 65 jarig bestaan van de KBO
Stad Utrecht een reis gemaakt naar URK. Tijdens deze dag zijn foto‟s
gemaakt en zijn door Dick van de Horst verzameld op een dvd. De
deelnemers hebben deze dvd tijdens de muziekmiddag van 13 juni 2018
of na de eucharistieviering van vrijdag 15 juni 2018 mogen ontvangen bij
de overige deelnemers is deze thuis bezorgd .
We hopen dat u veel plezier beleefd aan deze herinnering. Mocht u nog
vragen over deze dvd dan kunt u contact opnemen met Dick van der
Horst, telefoonnummer: 030 271 62 93

8

Dagtocht dinsdag 24 juli 2018
Zandsculpturen en pannenkoeken op de Veluwe
Het Veluws Zandsculpturenfestijn wordt in 2018 voor de tiende keer
georganiseerd. Thema dit jaar: 'De Hollandse Meesters'. Schilderijen en
het leven van de bekende Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw komen tot leven in Garderen.
In het overdekte deel van het festijn vindt u ook ca. 40 sculpturen die
verschillende tegelspreuken uitbeelden. Uitdaging: bedenk welke spreuk
het zand uitbeeldt. Alles goed: dan wacht u een prijs! Ook aanwezig een
door kabouterfiguren omringd zelfbedieningsrestaurant. Over goed begaanbare pa- den kunt u gemakkelijk – ook met de rollator - lopen.
Programma:
08.30 uur 1e opstap in Maarssen Bisonspoor t.h.v. A.H. buiten
08.45 uur 2e opstap in Utrecht Overvecht Winkelcentrum
t.h.v. C&A buiten
Gaarne 15 minuten voor de genoemde vertrektijden aanwezig zijn.
Rond 10.15 uur zullen we bij Restaurant De Molen in Harskamp de koffie/thee kunnen nuttigen met een gesorteerd gebakje (2e kopje koffie/thee gratis).
Om 12.15 uur stoppen we bij Pannenkoekenhuis De Langenberg in Ede
voor het pannenkoekenmenu, bestaande uit: soep, pannenkoek met 1
ingrediënt: naturel, spek, appel, kaas, rozijnen of gember + ijsje met slagroom of koffie/thee.
Daarna zijn we rond 14.30 uur bij De Beeldentuin in Garderen en proberen we voor het einde van de middag weer thuis te zijn. Vergeet niet
uw fototoestel mee te nemen!
De kostprijs voor deze dagtocht bedraagt: € 46,50 per persoon.

9

Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van deze dagtocht = € 46,50 overmaken op de rekening
van de SeniorenReisClub Utrecht e.o. = NL 15 INGB 0007 5390 75.
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 17 augustus 2018
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

Klaverjassen Rafaelkerk
Donderdag aanvang: 13:30 uur
Zaal open 13:00 uur
Voor Informatie kunt u terecht bij
de heer Jan Boerefijn, Tel: 030 – 273 27 74
Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Op de site
foto‟s, vindt u foto‟s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard

10

50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 2 en 3 Juli
Breathe
In het waargebeurde liefdesverhaal Breathe heeft de
avontuurlijke en charismatische Robin Cavendish
(Andrew Garfield) nog een heel leven voor zich
wanneer hij plots verlamd raakt door polio. Tegen alle
doktersadviezen in brengt zijn vrouw Diana (Claire
Foy) hem van het ziekenhuis in Afrika weer naar huis in
Engeland. Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen
ervoor dat Robin ondanks zijn verlamming het leven
weer oppakt. Samen weigeren ze zich over te geven aan
zijn ziekte en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare humor, lef
en levenslust.
Regie: Andy Serkis Cast: Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh
Bonneville, Tom Hollander Lengte: 117 minuten.
Programma: 9, 10, 16 en 17 juli
The Leisure Seeker
Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad.
Nu ze beiden ernstig ziek zijn, verlangen ze naar een
laatste avontuur. Met hun oude camper, The Leisure
Seeker, ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van
hun dokters en volwassen kinderen. Het wordt een reis
vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen, van
Massachusetts naar Florida. Onderweg vinden ze hun
liefde voor het leven en voor elkaar terug.
Regie: Paolo Virzì. Cast: Helen Mirren, Donald Sutherland
Lengte: 112 minuten
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Dagtocht 29-05-2018 naar Bisdom Van Vliet
Mw. van Basten van de seniorenreisclub Utrecht e.o. heeft weer een hele
mooie reis georganiseerd en heeft nu gekozen voor een heel mooi en
uniek museum in Haastrecht. De bus met aan het stuur onze favoriete
chauffeur Ed heeft ons deze dag weer door een heel mooi gebied van
Nederland gevoerd.
Om 09.00 uur vertrokken we vanuit Utrecht met 30 medereizigers. Precies 30. Het maximale aantal bezoekers dat tegelijkertijd het Museum
Pauliina Bisdom van Vliet mag betreden. Dit heeft Pauliina bij testament
bepaald en daar wordt strikt de hand aan gehouden.
Na een korte rit over de A27 ging het bij Lexmond de polder in naar onze koffiestop in Leerbroek, onderweg hele smalle weggetjes waarbij het
passeren soms onmogelijk was en Ed de bus een erf opstuurde om een
tegenligger te laten passeren. Na achteruit gereden weer rustig onze weg
kunnen vervolgen. Tijdens de koffiepauze vertelde onze reisleidster – de
bus microfoon was defect vandaag – over de komende twee dagtochten
en deelde Coba de betreffende informatie hierover uit aan een ieder.
Na een mooie rit langs de polderwegen richting Rotterdam kwamen we
op de A15 te rijden vanwege snelheid kunnen maken om onze programmatijdstippen te behouden.
Na onder de Noord doorgereden te zijn kwamen wij in Rotterdam waar
Ed ons reed via AHOY, de Maastunnel (die momenteel in renovatie is),
de Euromast, langs de Kunsthal in het Museumpark, over de Maasboulevard waar een mooi zicht was op de Hef (oude spoorbrug) en het zicht
op het mooie stadion van Feyenoord (persoonlijk veel mooier dan het
ruimteschip in Amsterdam) en na diverse rivier-cruiseschepen kwamen
wij bij de stuwsluis van Krimpen aan de IJssel (het eerste dat gereed was
na de stormramp) en via mooie provinciale wegen belanden we in Haastrecht. Een dorp lijkt het. Maar al in 1396 stadsrechten ontvangen wist
Ed te vertellen. Ed stuurde ons via hele smalle straatjes naar ons lunch
adres waar de lunch zeer goed verzorgd was en waar ook persoonlijke
aandacht voor de wensen van de bezoekers was.
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Daarna een korte looproute naar het Museum waar iedereen sloffen over
zijn schoenen kreeg om vloerbedekking uit +/- 1870 niet teveel te
belasten. Hierna in twee groepen een tocht door het Museum dat een
nalatenschap is van een oud geslacht van Burgemeesters, Notarissen,
startend in het VOC tijdperk. 325 jaar familiegeschiedenis in meubels,
schilderijen, zilver en porselein. Wat een weelde in dit huis en dan te
bedenken dat - in haar laatste jaren praktisch blind - hier de weduwe
Pauliina 42 alleen zonder familie heeft gewoond.
Na het bezoek aan het museum was er kort tijd om Haastrecht te
bezoeken wat door het mooie weer eindigde op een terrasje aan het
water.
Om 16.30 werden wij verzocht in te stappen en toen iedereen weer zat
moest Ed een haakse bocht achteruit maken waarbij de andere
weggebruikers het geduld niet konden opbrengen om te wachten.
Daarna via Oudewater waar de regen losbarstte en de Meern en de A2
om in Maarssen de mensen te brengen die daar moesten zijn.
Daarna naar Utrecht waar om +/- 17.30 de dagtocht eindigde.
Ik wil de organisatie hartelijk bedanken voor de goede organisatie
samen met Ed van Eemland Reizen. Ik vraag mij af hoe het Mw. van
Basten toch lukt om iedere maand een mooie dagtocht samen te stellen?
De organisatie en de deelnemers ook blij dat een bestuurslid van de
partner-organisatie KBO STAD UTRECHT belangstelling toonde in de
Seniorenreisclub Utrecht e.o. deel te nemen aan deze reis.
Ik wil U extra wijzen op de Seniorenreisclub Utrecht. e.o. die iedere
maand mooie tochten organiseert die heel aantrekkelijk geprijsd zijn en
waaraan deelname een genot is.
Har Beelen.
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Ontspanningsmiddag
Met de nostalgische goochelaar Korvera
Woensdag 22 augustus 2018
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur ( zaal open 13:30 uur)
Locatie: Ontmoetingsruimte Aloysius, Adriaan van Ostadelaan 2,
3583 AJ Utrecht. Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
De komische goochelaar Bertus heeft het vak geleerd van zijn vader. Het
goochelen is hem dus met de paplepel ingegoten.
Hij brengt verbazing, gezelligheid en humor mee. Het leuke aan deze
voorstelling is dat de mensen er iets van op steken. Sommige trucs
worden namelijk uitgelegd. Laat u verrassen door de goochelacts en
geniet van een geweldige voorstelling waar de lach centraal staat
Tijdens deze middag, waar u onder het genot van een hapje en een
drankje, door Bertus mee terug genomen wordt in de tijd. De tijd toen
geluk nog heel gewoon was. Het zal u dat de verbeelding spreken.
Op humoristische wijze worden verhalen en anekdotes opgediept en
toont Korvera zich van zijn nostalgische kant als hij afgestofte trucs uit
grootmoeders tijd in een verrassend nieuw jasje blijkt te hebben
gestoken.
In verband met de zaalkeuze verzoeken wij u, wanneer u belangstelling
heeft voor deze middag zich op te gegeven door het inschrijfformulier in
te vullen en af te geven bij Joyce Tjoa of e-mailen naar
joyce.kbo@casema.nl of opsturen naar Eduard Verkadelaan 115, 3584 GT
Utrecht. Voor verdere informatie u contact opnemen met Joyce Tjoa
Telefoonnummer: 030 - 251 37 30
Geeft u dan ook aan met hoeveel mensen u komt.
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INSCHRIJFFORMULIER ONTMOETINGSMIDDAG
Zo spoedig mogelijk inleveren bij Joyce Tjoa of sturen naar Eduard
Verkadelaan 115, 3584 GT Utrecht of per email naar
joyce.kbo@casema.nl
Ondergetekende
Naam

: __________________________________________________

Adres

: __________________________________________________

Woonplaats en postcode : _________________________________________
Aantal deelnemers: : _____________________________________________
Telefoon

: __________________________________________________

Emailadres:

:___________________________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de ontmoetingsmiddag
Activiteit
Datum

: Nostalgische goochelaar Korvera
: Woensdag 22 augustus 2018 Aanvang: 14:00 uur
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3 x daags 1 Puntje

Johanna Priester (arts)

Wie medicijnen gebruikt doet er goed aan altijd
een lijstje op zak te hebben. Je bent zelf immers de
enige die ècht weet wat je slikt. Schrijf de naam
van de stof op (en eventueel de merknaam) de
sterkte (aantal mg) per tablet, en hoeveel je er
gebruikt.

Weet je waar elk medicijn voor dient? Het kan bijvoorbeeld werken als
vervanging voor een stof die je zelf te weinig hebt (vitamines,
schildklierhormoon)
 Als aanmoediging voor een proces in je lichaam ('suikertabletten',
sommige hartmedicijnen)
 Als afremming van een reactie in je lichaam (anti-allergische
middelen, prednison)
 Om klachten minder goed te voelen (pijnstillers, kalmeringsmiddelen)
 Om de kans op schade in de toekomst te verkleinen (bloeddruk- en
cholesterolverlagers)
 Om de bijwerkingen van andere medicijnen tegen te gaan (maagbeschermers)
 Om schadelijke zaken uit het lichaam te verdrijven (antibiotica,
chemo)
 Als voorbeeld hoe je ergens mee om kunt gaan (homeopathische of
antroposofische middelen)
Ga na of je wel echt besloten hebt het advies van de dokter op te volgen.
Zo ja, probeer dan met overtuiging en dankbaarheid je medicijnen te
slikken. Want ook gedachten en gevoelens over wat je gebruikt hebben
hun werking...
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Hollandse Liedjesmiddag
Woensdag 13 juni 2018
De Hollandse Liedjesmiddag, mensen wat een
feest, met aan de piano Mies Driehuys, bijgestaan door Alfred Sturkeboom. Zowel Mies als
Alfred, beiden kanjers, hebben de aanwezigen
een bijzonder, gezellige middag bezorgd. Liedjes van Annie M.G.
Schmidt, we kenden ze allemaal, galmden door de zaal. Tot slot werd
een quiz gehouden " Raad het lied", en daarmee kwam een einde aan een
zeer geslaagde muzikale middag!
Mocht u er niet bij geweest zijn, dan is het een aanrader de volgende
liedjesmiddag in uw agenda te noteren. Het is zeker de moeite waard en
wij werden er met elkaar heel blij van. Na een gezellig samenzijn onder
het genot van een hapje en een drankje gingen wij voldaan en tevreden
huiswaarts. Mies en Alfred, nogmaals dank en graag tot een volgende
keer!
Lilian Renardus

Activiteitenprogramma 2018
Vrijdag 20 juli 2018
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering (Rafaelkerk), Aansluitend koffie of thee
Dinsdag 24 juli 2018
Dagtocht
Zandsculpturen en pannenkoeken op de Veluwe
Vrijdag 17 augustus 2018
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering (Aloysiuskerk), Aansluitend koffie of thee
Woensdag 22 augustus 2018
14:00 tot 16:00 uur
Ontspanningsmiddag met de nostalgische goochelaar Korvera
Dinsdag 28 augustus 2018
Naar Delft

Dagtocht
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Door contant geld kan iedereen blijven meedoen
Door de digitalisering verandert het
betalingsverkeer; de dienstverlening wordt
er sneller en efficiënter door. Tegelijkertijd
waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB)
in haar Visie op betalen 2018-2021 voor de
snelheid waarin betaalmethoden
veranderen en het risico dat daardoor
ontstaat voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere
kwetsbare groepen. Er is een grote kans dat zij achterblijven of
uitgesloten raken van het betalingsverkeer, ook nu de tendens is dat de
acceptatie van contant geld afneemt vanuit onder meer
veiligheidsoverwegingen. Een onwenselijke situatie vindt KBO-PCOB.
Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.
Toegankelijkheid van belang
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In het overleg met DNB
benadrukken wij telkens het gevaar dat kwetsbare gebruikers
uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Digitalisering heeft niet
voor iedereen voordelen, en kan zelfs nadelig zijn voor een toch vrij
grote groep mensen die niet digitaal vaardig zijn. Die groep is
bijvoorbeeld afhankelijk van de mogelijkheid om contant te betalen. Wij
zijn dan ook blij dat wij DNB hebben kunnen overtuigen van het belang
van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer en dat DNB dat
expliciet heeft opgenomen in haar toekomstvisie. Wij blijven hierover
natuurlijk in gesprek met DNB.”
Kansen digitalisering benutten
Ook is KBO-PCOB van mening dat de bereikbaarheid en de
toegankelijkheid van digitale betaalmogelijkheden moet worden
verbeterd. Digitalisering biedt namelijk ook veel kansen voor senioren.
Om het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe apps gericht op
betalingsverkeer voor hen ook veilig en makkelijk te laten functioneren,
is het belangrijk dat gebruikers en aanbieders hierover met elkaar in
gesprek blijven. Een aandachtspunt dat KBO-PCOB, samen met DNB,
stimuleert in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).
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DAGTOCHT
DINSDAG 28 AUGUSTUS 2018
NAAR D E L F T
De toren van de Nieuwe Kerk is al eeuwen kenmerkend voor het 'gezicht' van Delft. Na een aantal renovaties bereikte de toren de huidige
status : 108,75 meter hoog en dus de op één na hoogste kerktoren van
Nederland. (Domkerk Utrecht hoog: 112,32 m.)
Het ontstaan van de Nieuwe Kerk voert terug tot een wonderlijk verhaal
uit het jaar 1351. De zonderlinge bedelaar Symon zat op zijn gebruikelijk
plekje op de Markt en kreeg wat te eten van ene Jan Col. Wat er toen
gebeurde …………..! Plotseling verscheen er een licht op het gezicht van
Symon. De bedelaar zei tegen zijn stadsgenoot: “O mijn uitverkoren lieve vriend, ziet gij ook de Hemel open?” Samen keken ze naar boven, in
de richting van het toenmalige galgenveld…..Daar zagen ze in een visioen een gouden kerk, gewijd aan Maria.
Bedelaar Symon stierf vrij snel daarna, waarop Jan Col bij het stadsbestuur begon aan te dringen op de bouw van een kerk op die plek van de
Markt. 30 jaar lang kreeg hij ieder jaar hetzelfde visioen. Totdat het
stadsbestuur eindelijk instemde met zijn verzoek. Het werd de tweede
parochiekerk van Delft = de 'Nieuwe Kerk'. Ook wel Sint Ursulakerk gegenaamd. Later is overigens wel verondersteld dat de 'visioenen' slechts
moerasgasbrandjes waren ………………...
Na de bouw in de 14 eeuw, een grote stadsbrand door blikseminslag in
1536 was er de beeldenstorm in 1566. Het katholieke interieur èn de
deels zeer kostbare altaren, kerkbanken en biechtplaatsen werden verwoest. Sinds deze Reformatie van de Hollandse Gewesten is de kerk in
gebruik bij Protestanten. Tot de dag van vandaag. Zo ook de Dom- kerk
in Utrecht overigens.
Beroemd is de kerk vooral door haar grafkelder, waarin sinds Willem de
Zwijger de Oranjes worden bijgezet. Het laatst kwam Prins Bernhard in
'Het Huis van Oranje' in 2004.
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Maar ook de 17 gebrandschilderde ramen zijn zeer bezienswaardig. In
de kerk is een winkel met souvenirs en informatie.
Programma:
08.30 uur = 1e opstapplaats Maarssen, Bisonspoor buiten bij A.H.
08.45 uur = 2e opstapplaats Utrecht, winkelcentrum Overvecht bij C&A
Voor beide opstapplaatsen geldt:
15 minuten voor vertrek aanwezig zijn !
Aan de rand van het historische centrum van Delft op de Paardenmarkt
is gevestigd Gasterij 't Karrewiel. In Delft per touringcar centrum bereikbaar !!!
10.00 uur
11.30 uur
12.30 uur
14.00 uur

staat hier voor ons klaar de koffie met gesorteerd gebak
vertrekken we hier voor een rondvaart van 45 minuten
nuttigen we hier de koffietafel met soep
gaan we onder begeleiding van een gids ( 1 uur) de
Nieuwe Kerk in. Na afloop van het bezoek aan de Nieuwe
Kerk is er een vrije pauze op de Markt van Delft.

Rond 17.30 uur proberen we weer op onze instapplaatsen te arriveren
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT
Utrecht. Daarna de prijs van de dagtocht= € 55,00 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.
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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

______________

_______________________

21

Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Minimabeleid
Wonen

Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Nel Scholten
030 - 251 31 88

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 2018 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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