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Bestuur
Functie
Telefoon
Voorzitter
06 - 165 32 419
Penningmeester
Secretaris
030 - 697 62 41
Ledenadministratie 030 - 251 37 30
Bestuurslid
030 - 271 62 93

Naam
Hans Stahl
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Joyce Tjoa
Dick v.d. Horst

Secretariaat
Ledenadministratie
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Nestor bezorging
Webmaster

vacature
(tussen 19-20 uur)

Schorteldoeksesteeg 1
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Eduard Verkadelaan 115
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Merelstraat 8
stadutrecht.rondomme@gmail.com
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f.vd.horst@hccnet.nl

3732 HS De Bilt
3584 GT Utrecht
3514 CN Utrecht
3514 CN Utrecht
3514 CN Utrecht

Bankrekening contributie NL06 INGB 0003944417
t.n.v. KBO stad-Utrecht
SeniorenReisclub Utrecht en Omstreken
Contactpersoon
Anita van Basten
A. Romerostraat 625
3573 AT
Utrecht
Telefoon
030 296 0093
Email
euau68gw@hetnet.nl
Bankrekening
NL15 INGB 0007539075
t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Het beheer van deze rekening is in handen van de KBO Stad-Utrecht.
Kopij juli uiterlijk
12 juni 2017
Inleveren per post of e-mail:
stadutrecht.rondomme@gmail.com
Oplage 820 stuks
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Van de voorzitter
Beste KBO leden,
Door het gezamenlijk maken van een magazine is de volgende stap gezet in de samenwerking tussen PCOB en de KBO wat een besparing oplevert van ruim 200.000 Euro.
Om de herkenbaarheid van beide verenigingen zichtbaar te houden
voor de leden zijn er twee katernen opgenomen waar specifiek informatie staat van desbetreffende verenigingen.
In augustus 2017 zal het eerste magazine verschijnen onder de naam
WijSr. Wat voort gekomen is uit Wijze senioren. We zijn zeer benieuwd
wat u als lid van de KBO Stad Utrecht vindt nadat u het heeft gelezen.
Bij de KBO Provincie Utrecht is een onderzoek gestart op welke wijze de
belangen van de individuele leden op lokaal, provinciaal en landelijke
dient te worden behartigd. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan begin 2018 bekend zijn en zullen u daarover informeren.
Verder is de KBO Stad Utrecht bezig met het organiseren van diverse
thema middagen waaronder Samen eten, Zingeving, cabaretesk en humoristisch programma over en met Oud-Hollandsche likeur en het leven in een hospitium.
Dit jaar viert de KBO Stad Utrecht haar 65 jarig jubileum en er wordt
gewerkt aan de invulling hiervan. De verwachting is dat we u hierover
in de eerste komende Rondomme meer over kunnen vertellen.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. A.G. van den Hurk, Mevr. L.W.A. de Vries-Smit,
Dhr. T. Savekouls, Mevr. R.G. Pot-Zonneveld,
Mevr. RM van de Meerendonk-Mol
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
Mevr. C.J.M. de Greef, Mevr. J.J. van der Meer-Esseling,
Mevr. G.M.C. Driesser
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

Emailadressen leden
Ook de KBO Stad-Utrecht ontkomt er niet aan om haar
leden via het medium te informeren. We verzoeken u
uw emailadres te mailen naar Joyce Tjoa,
ledenadministratie. Email: joyce.kbo@casema.nl
Omdat diverse geboortedatums in de administratie ontbreken,
verzoeken wij u naam en u geboorte datum door te geven aan de
ledenadministratie van de KBO Stad-Utrecht.
Deze manier van communiceren houd niet in dat we niet meer op papier
gaan informeren over de diverse onderwerpen die voor de leden van de
KBO Stad-Utrecht van belang zijn. Dus de Rondomme zal ook de
komende jaren bij u worden bezorgd.
Joyce Tjoa, ledenadministratie
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Aanvragen ID-bewijs: kan iemand anders dat doen?
Voor iedereen geldt de identificatieplicht. In
sommige situaties kan het echter lastig zijn om
een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen. Je
moet immers zelf naar het Stadskantoor om de
aanvraag te doen en om het nieuwe ID-bewijs
later af te halen. Maar als dit om gezondheidsredenen echt niet kan, zijn er wel mogelijkheden
om het anders te doen.
Het beste is dan om een ID-kaart aan te vragen,
omdat de aanvraagprocedure voor een paspoort
meer handelingen vereist (zoals vingerafdrukken).
Een ID-kaart kan door iemand anders, bijvoorbeeld
uw mantelzorger, worden aangevraagd op het
Stadskantoor. Vervolgens
maakt een ambtenaar van burgerzaken een afspraak om thuis de nieuwe
kaart te overhandigen (incl. identiteitscontrole).
Een andere oplossing kan zijn om niet op het Stadskantoor in het centrum, maar bij het Wijkservicecentrum in Vleuten-De Meern het IDbewijs aan te vragen en op te halen. Hier kunt u namelijk voor de deur
parkeren en het is er minder druk.
Het Onderzoek Roze 65+
Een student van de Universiteit Leiden zal de komende maanden in
opdracht van COSBO en de LHBT-adviescommissie- onderzoek doen
onder ‘roze’ ouderen (mensen met een lesbische, homoseksuele of biseksuele oriëntatie). We hopen dat dit onderzoek duidelijk maakt welke
zorg- en woonbehoeften deze groep heeft en of dit om gericht beleid van
gemeente of zorgaanbieders vraagt. De gemeente steunt het onderzoek
met een bijdrage in de kosten.
Wilt u meedoen of kent u iemand die mee zou willen doen aan dit onderzoek? Meld dit dan bij COSBO: 030-2965108 of info@cosbo-stadutrecht.nl. U kunt kiezen voor een digitale of papieren vragenlijst. is aan
te bevelen vooraf te overleggen met Burgerzaken van de gemeente
Utrecht: tel. 030 – 286 00 00
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Activiteitenprogramma 2017
Donderdag 8 juni 2017
Dagtocht Rijksmuseum Twenthe Enschede
Vrijdag 16 juni 2017 aanvang: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Aansluitend koffie/thee
Woensdag 14 juni 2017
Museum Catharijne Convent ( Maria tentoonstelling)
Dinsdag 27 juni 2017
Dagtocht Rotterdam en de Euromast
Woensdag 12 juli 2017 aanvang: 14:00 – 17:00 uur
Levensvragen met Adriaan van Egmond)

Leuke luitjes zijn dichterbij dan je denkt!
Veel wandelaars en fietsers van 60 jaar en ouder hebben via
www.leukeluitjes.nl een nieuw maatje gevonden om samen op stap te
gaan, ook in Utrecht. Wandelen en fietsen zijn populair, maar ook voor
andere hobby’s kunt u terecht. Kaarten, fotograferen, samen eten, naar
theater of museum? Het is allemaal welkom.
Leuke Luitjes is een website waar u in contact kunt komen met mensen
in de buurt die dezelfde hobby’s hebben als u. Aanmelden is simpel en
gratis, op basis van postcode en e-mailadres. Mensen met dezelfde interesse die bij elkaar in de buurt wonen, krijgen elkaars e-mailadres om
contact te leggen en afspraken te maken.
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, vind u foto’s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard.
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Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 16 juni 2017
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

Juridisch Loket
Catharijnesingel 55
www.juridischloket.nl
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 18:00 uur 0900-8020 (€0,25 p/m).
Inloopspreekuur:
Dinsdag
9:00 - 11:00 uur
Donderdag 9:00 - 11:00 uur
Vrijdag
9:00 - 11:00 uur

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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Dagtocht dinsdag 27 juni 2017
ROTTERDAM en EUROMAST
Na de vertrekplaatsen Utrecht en Maarsenbroek te
hebben aangedaan rijden we naar Boskoop om bij
Flora Boskoop de koffie met heerlijk gebak te gaan
consumeren. Altijd weer een traktatie!
Om 10:45 uur vertrekken we voor een toeristische
route (let op de weer bewoonde ooievaarsnesten!)
en een Stadstoer door Rotterdam naar ons lunchadres.

Om 12:30 uur bij Restaurant Biblio in het
Scheepvaartkwartier zal dat zijn. Een
warme kroket is daarbij aanwezig.

Hier vertrekken we rond 14.00 uur voor
een rondvaart per Spido van 75 minuten
door de havens van Rotterdam.

Vervolgens bezoeken we de Euromast
met een view over Rotterdam en een
eventuele aankoop in het winkeltje om
op 16.45 uur de terugtocht te aanvaarden naar Maarssen en Utrecht. Om circa
18.00 uur luidt dan het einde van deze
dagtocht.
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Kosten: € 62,00 per persoon. Te voldoen op de SeniorenReisClub Utrecht
e.o. rekening, nummer NL 15 INGB 0007 5390 75.
Vertrek: eerste opstapplaats Utrecht Winkelcentrum Overvecht bij C&A
om 08.30 uur. De tweede opstap is in Maarssenbroek Bisonspoor achter
A.H. om 08.55 uur. Zorg dat u 10 minuten voor vertrektijd aanwezig
bent.
Algemeen: Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier. U
vindt deze in het magazine “Rondomme” van de KBO Stad-Utrecht
Dit formulier stuurt u op naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat
625, 3573 AT Utrecht. (U ontvangt geen bevestiging dat uw inschrijfformulier is ontvangen.) Daarna maakt u het gevraagde bedrag over op het
hierboven vermelde rekeningnummer.
Wilt u er zeker van zijn voor deelname in aanmerking te komen, geeft u
zich dan zo snel mogelijk op. Vol is namelijk vol. En we hanteren de
spelregel: “de laatste aanmelding/en valt/vallen – indien dus nodig –
het eerste af “
U kunt zelf gratis annuleren tot uiterlijk woensdag 21 juni 2017

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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Leer je plaatsgenoten beter kennen door samen te eten
Zevende editie Eet mee! In je buurt
De gewone dagelijkse groet is een gemakkelijke eerste aanzet voor contact. Samen eten is vervolgens de ideale manier om elkaar beter te leren
kennen. Stichting Eet mee! biedt voor het zevende achtereenvolgende
jaar deze mogelijkheid tijdens het evenement Eet mee! In je buurt. Hierbij kun je als inwoner in de week van 12 tot en met 18 juni zélf buurt- of
plaatsgenoten uitnodigen voor een praatje tijdens een hapje en drankje,
een taartje, lunch of etentje.

Nodig iemand uit
Doe mee met Eet mee! In je buurt en nodig iemand uit bij jou thuis of op een
andere leuke plek. Je kunt er ook voor
kiezen om het niet in je eentje te doen,
maar samen met bijvoorbeeld vrienden
of buren.
Je kunt samen een etentje organiseren of je gasten zelf iets lekkers laten
meenemen. Voor organisaties is dit een originele manier om klanten,
relaties, buren of collega’s bijeen te brengen en uit te nodigen voor bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel of een lunch.
Op eetmee.nl kun je gratis kaarten aanvragen waarmee je je gasten kunt
uitnodigen. Als organisatie is het mogelijk om tegen kostenvergoeding
aangepaste kaarten aan te vragen, waarbij de informatie wordt voorgedrukt wordt en een logo geplaatst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Jansen van
Stichting Eet mee!. Tel.: (030) 221 34 98, e-mail: publiciteit@eetmee.nl.
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COSBO Nieuws
In het eerste deel van het jaar heeft COSBO weer veel zaken opgepakt.
We verwelkomden onze nieuwe collega Housnia el Mimouni, die vooral
aan de slag is gegaan met het Netwerk Oudere Migranten Utrecht
(NOMU). Verder houdt zij zich bezig met thema’s als mantelzorg en
buurtteams. Verder zijn de voorbereidingen voor een Zelfstandig Wonen markt (29 september a.s.) al in volle gang. Tevens organiseert COSBO op 30 mei een conferentie over zingeving en levensvragen (zie hieronder).
Wat betreft het minimabeleid hebben we aandacht gevraagd voor betere
informatie over de eigen bijdragen (Wmo) en zijn we betrokken bij een
landelijke lobby om de voordeurdelersregels af te laten schaffen voor
AIO-ontvangers (mensen die geen volledige AOW ontvangen, vaak migranten). Voor AOW-ers gelden deze regels namelijk nog niet en de
kans bestaat dat dit onder het nieuwe kabinet ook niet ingevoerd wordt.
Verder zijn er plannen voor verbreding van de functie van Verhuisadviseur Senioren: niet alleen voor de huursector, maar ook voor huiseigenaren. COSBO denkt hier over mee met de gemeente.
Als lid van de Cliëntenraad Wmo is COSBO betrokken bij de nieuwe
beleidsregels voor huishoudelijke hulp. We pleiten daarbij bijvoorbeeld
voor meer cliëntondersteuning.
Via het Toegankelijkheidsnetwerk zijn we bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen. Utrecht heeft een toegankelijkheidsbeleid dat rekening
houdt met het VN-verdrag dat vraagt om te zorgen dat iedereen mee
kan doen, ook als men bepaalde beperkingen heeft.

12

25 april 2017 Naar de Bollen…..

De zon schijnt als we om 8.30 uur met chauffeur Ed ?? aan het stuur
vanuit Utrecht vertrekken. Er zijn voor vandaag veel buien voorspeld en
die krijgen we dan ook volop. De eerste klettert al tegen de ramen als we
bij de Gageldijk zijn, en er zullen er nog vele volgen. In Maarssen stappen ook nog gasten op en dan is de bus geheel bezet met 61 personen.
Omdat het erg druk is, met een file vanwege een uitgebrande vrachtwagen, rijdt de chauffeur vanaf Maarssen eerst een stukje langs de
Vecht, altijd mooi.
De bermen langs de wegen zijn versierd met knalgeel koolzaad, schitterend…vooral als nu en dan de zon er op schijnt.
Koffie met gebak staat voor ons klaar in de Simonehoeve in Katwoude,
even verwarrend, welke ingang? Maar dan blijkt dat we via de winkelruimte naar het restaurant kunnen. De winkel vol klompen in alle maten, molens, tulpen e.d. maar vooral ook vele soorten kaas.
Het hele assortiment speciaal afgestemd op buitenlandse bezoekers.
We treffen dan ook een groep Engelsen en Chinezen. Na de koffie kan
men souvenirs bewonderen, kopen en / of zien hoe de klompen worden
gemaakt.
Daarna rijden we door de bollenstreek van Kennemerland en zien hier
en daar de bekende felgekleurde velden, alsof ze langs een liniaal gepoot zijn, zo strak in het gelid. Ook zijn er al veel velden gerooid; waarschijnlijk narcissen of krokus, die al veel eerder bloeiden. Het landschap
is mooi, echt polder, frisgroen en véél water.
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Voor onze lunch belanden we in Paviljoen Struin in Schoorl, hoog op
een duin met prachtig zicht op de zee, er is een stevige branding. Door
de felle wind goed vliegerweer, want er staan er een aantal in de lucht.
Wonderlijk….hier aan de kust stralend weer. Mooi om hier allen samen
te genieten van de koffietafel
Dan staat ons nog een rit door het Nat. Park Camperduin bij de Hondsbossche Zeewering te wachten. Er komen 2 treintjes voorrijden die beiden getrokken worden door een voertuig dat rijdt op zonne-energie, dus
schoon en stil. Het is een prachtige tocht hoge duinen, stuifduinen, veel
heide en een meertje
De chauffeur stapt nu en dan uit om te vertellen over ontwikkeling en
verandering. De natuur is altijd in beweging. In een bepaald deel helpen
jongelui -na de natuurkunde les bij het onderhoud, want de Amerikaanse Vogelkers wil nog wel eens al te enthousiast worden.
Hij wijst ons ook op een grote mierenhoop en het is heel interessant om
te horen hoe de bewoners zich gedragen. Dan ineens halverwege, ruiken
we een brandlucht en geeft onze “ trekker “ het op. Geen nood, er wordt
even gebeld, er komt een vervanger en we kunnen gewoon weer verder.
1 ½ uur duurde deze tocht, we hebben er van genoten en de tijd vloog
om. Terug bij het Paviljoen kunnen we met een drankje nog even napraten en vertrekken dan om 16.30 uur richting Utrecht.
Bij Vinkeveen krijgen we als toegift nog even een fikse bui, maar we zijn
keurig op tijd thuis. Het was een heel fijne dag, dank aan degenen die
dit organiseerden.
Met vriendelijke groet,
Henny van der Weiden.
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De naam van het nieuwe magazine
dat in augustus zal verschijnen is volgens
een geselecteerd aantal leden van de PCOB
en de KBO ‘speels’, ’prikkelend’, ‘passend’
en ‘heel mooi’. WijSr heeft zowel ‘’wij’ als
‘wijs’ en ‘senior’ in zich.
De titel is kort, krachtig, actief en benadrukt het mooiste van ouder
worden: wijzer worden en past volgens de ledenraden bij de gezamenlijke ambitie. De ledenraden hopen dat u het enthousiasme deelt en in
augustus wanneer de eerste uitgave zal verschijnen bij u positief zal
worden ontvangen.

Wijkteams nog te weinig benut
Slechts 10 procent van de mensen die sinds januari bij de gemeenten
hulp zochten, heeft contact gehad met een wijkteam. Dat blijkt uit een
onderzoek van I&O Research.
Voor de mensen die de afgelopen 4,5 maand daadwerkelijk zorg hebben
gekregen, heeft 14 procent het wijkteam gesproken. Zeker als het om het
bereiken van ouderen gaat, denkt COSBO dat ook in Utrecht nog te
weinig mensen de weg naar de buurtteams (zo heten ze in deze stad)
weten te vinden.
Ook het werken met ‘generalisten’ in plaats van hulpverleners die specifieke kennis van ouderen hebben, zien wij nog niet als verbetering.
Utrecht telt 18 buurtteams (www.buurtteamsutrecht.nl). Uw postcode
bepaalt bij welk buurtteam u terecht kunt.
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Levensvragen, Verhalen en hun betekenis
Woensdag 12 juli 2017, tijd: 14:00 – 17:00 uur
Ontmoetingsruimte Rafaelkerk
Adriaan van Egmond
Mensen vertellen elkaar verhalen, ze vertellen elkaar (delen van) hun
levensverhaal. Dat doen zij vaak onbewust als zij met anderen in gesprek zijn. Zij vertellen wat zij beleefd hebben, hoe zij in de wereld staan
en welke wensen zij hebben voor de toekomst.
Het levensverhaal, vertelt of opgeschreven, staat volop in de belangstelling. Denk maar aan de memoires van bekende mensen. Ook op internet worden cursussen aangeboden in het schrijven van levensverhalen of schrijvers bieden zich aan om je levensverhaal op papier te zetten.
Levensverhalen spelen ook steeds meer een rol in de zorg of bij therapie.
Levensverhalen zijn blijkbaar van belang voor mensen. De lezing gaat
over de betekenis van deze verhalen. Het gaat over de betekenis voor de
verteller of schrijver, maar ook over de betekenis voor de luisteraar.
Adriaan van Egmond (1952) studeerde Zingeving en Spiritualiteit aan
de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Zijn afstudeerscriptie ‘De helende kracht van het eigen verhaal’ gaat over de betekenis
van het levensverhaal.
Tijdens deze middag zal Dhr. Adriaan van Egmond op een interactieve
en geïnspireerde manier zijn ervaringen met u delen.
Aansluitend gaan we samen genieten van overheerlijke poffertjes die
waar u bijstaat worden gebakken en we zorgen voor een drankje.
Voor deze themamiddag kunt u zich aan melden bij de secretaris Mien
Leistra of via de email: info.kbostadutrecht@gmail.com
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50 PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13.30 uur, kosten € 6,50
Programma: 29-30 mei, 6 juni
FLORENCE FOSTER JENKINS
Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde verhaal
van de gelijknamige legendarische New Yorkse erfgename
en socialite die er alles aan deed om haar droom, een groots
zangeres worden, uit te laten komen. De New Yorkse Florence doet er alles aan om een groots zangeres te worden. De stem die ze
in haar hoofd hoort is prachtig, maar voor anderen klinkt haar gezang
vreselijk vals. Haar man probeert haar tegen de waarheid te beschermen, maar dan besluit Florence een openbaar concert in Carnegie Hall te
geven.
Regie: Stephen Frears
Cast: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson
Lengte: 106 minuten
Programma: 12-13-19-20 juni
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
In de meeslepende film The Light Between Oceans gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M.L. Stedman,
ontmoeten we vuurtorenwachter Tom en zijn vrouw Isabel.
De geliefden wonen op een eiland in West-Australië en
proberen al jaren zonder succes kinderen te krijgen. Wanneer ze op een dag een aangespoelde roeiboot vinden met een klein
meisje erin, besluiten ze haar uiteindelijk te adopteren. Ze zijn gelukkig
en genieten met volle teugen van hun dochter Lucy, tot dat ze na een
aantal jaren een vrouw ontmoeten op het vaste land. Al snel na deze
ontmoeting verandert hun perfecte leven langzaam in een hartverscheurend drama...
Regie: Derek Cianfrance
Cast: Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz, Jack Thompson Lengte: 133 minuten
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Museum Catharijne Convent
Maria tentoonstelling
Woensdag 14 juni 2017
U heeft n de kans om haar te ontmoeten. Mooie en
verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst
vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal.
Ga met Maria op een inspirerende reis door twee
millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en
meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling die de gehele bovenverdieping van het museum beslaat.
Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen
van kunst te volgen. Ook thema’s als devotie en bedevaart passeren de
revue. De tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.
10:30 uur
11:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
14:00 uur

Welkom in een aparte zaal voor KBO leden met
koffie/thee en gebak
Lezing
Lunch in een aparte zaal voor KBO leden
Rondleiding
Napraten met een drankje.
Hierna kunt u op eigen gelegenheid nog een rondgang
maken langs de Maria tentoonstelling.
Museum te bereiken met bus 22

Kosten: € 32,50 per persoon voor KBO/PCOB leden en € 35,00 wanneer
u geen lid bent van de KBO Stad Utrecht/PCOB Utrecht. Te voldoen op
rekeningnummer NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht
U kunt zich tot uiterlijk 26 mei 2017 aanmelden bij Joyce Tjoa, telefonisch 030 - 251 37 30 of via de email: info.kbostadutrecht@gmail.com.
U bent pas aangemeld wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de KBO Stad Utrecht.
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Vertegenwoordiging KBO Stad Utrecht
COSBO bestuur
Ouderen Advies Commissie
Vervoer, Verkeer en Veiligheid
Minimabeleid
Wonen

Telefoon / Email
inge.bouter@planet.nl
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Inge Bouter
Louis Bouwman 030 - 251 35 01
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Nel Scholten
030 - 251 31 88

Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030 - 251 37 30
06 - 174 70 060

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 06-38146758 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.

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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Dagtocht 8 juni 2017
ITALIAANSE MEESTERS UIT DE RENAISSANCE
EENMALIG IN NEDERLAND
Geen museum in ons land bezit een schilderij van
Rafaël of Bellini. Nu pronken er zelfs twee (in
bruikleen) van Raffaello Sanzio in het Rijksmuseum Twenthe: zijn 'Engel' en 'Zegenende Christus'.
Wereldberoemde werken.
Ook van Bellini de prachtige Madonna in het
rood, die vol aanbidding naar haar kind kijkt. De
kleine Jezus is zo levensecht weergegeven, dat
het net lijkt alsof je hem ziet ademen.
Een favoriet van het publiek is Lorenzo Lotto's
'De aanbidding van de herders'. Wie smelt er niet
bij het zien van baby Jezus, die met beide handjes
het lammetje aait?
In totaal een tentoonstelling van 45 topstukken
uit de 16e eeuwse Italiaanse schilderkunst,
waarvan enkele nooit Italië verlieten. Dat Rijksmuseum Twenthe nu zo’n royale keuze uit de
kerncollectie van de Pinacoteca Tosia Martinengo
in Brescia mocht maken was alleen mogelijk omdat dit museum enige
jaren gesloten is voor renovatie. Ook de Galleria dell'Accademia in Venetië heeft bijdragen geleverd.
Magistrale meesterwerken uit de gloriejaren van de Italiaanse Renaissance zijn er te bewonderen zoals werk van Tintoretto, Moroni, Titiaan,
Lotto, Rafaël en Bellini.
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De kosten bedragen € 55,00 per persoon. Korting museumjaarkaarthouder is € 7,00 p.p. Dat u in het bezit bent van een geldige museumkaart dient u bij uw reservering op het inschrijfformulier op te geven en
de museumkaart op deze dagtocht bij u te hebben.
Voor deze dagtocht zijn al enige tijd geleden mensen van de KBO en
ANBO telefonisch benaderd door Anita van Basten met de vraag of zij
interesse in deze tentoonstelling hebben. Dit feit betekent niet dat – als u
ja hebt geantwoord - u dan automatisch zich heeft opgegeven. Het telefoongesprek was louter bedoeld te peilen of er genoeg belangstelling
was voor deze dagtocht.
En dat bleek nèt niet voldoende te zijn om een bus te laten rijden; maar
wèl als EemlandReizen ook deelnemers zou kunnen gaan werven. Dus
bij interesse: geef u op per inschrijfformulier. Daarna op de gebruikelijke
wijze de betaling via de rekening van Senioren-ReisClub Utrecht e.o.
NL 15 INGB 00075390 75 voldoen.
08:45 uur Vertrek vanaf Utrecht winkelcentrum Overvecht, achter C&A
12:45 uur Aankomst Rijksmuseum Twenthe Enschede
U kunt nu kiezen tussen sight seeing en/of een privé lunch
nuttigen in Enschede òf direct het Rijksmuseum Twenthe in.
14:00 uur Lezing Renaissance Portretkunst Deze lezing is gratis
U entree bewijzen voor het museum en de lezing krijgt u bij aankomst
overhandigd door een medewerker van EemlandReizen.
Onderweg zal er tijdens een tussenstop koffie en gebak worden verzorgd en na afloop van het museumbezoek zal er een 3-gangen diner
worden verzorgd
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur.
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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)

: ______________________________________

Op de website KBO Stad Utrecht vindt u nadere gegevens.
Woonplaats
_____________
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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 2017 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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