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Van de Voorzitter
In de afgelopen Rondomme heeft u kunnen lezen dat er problemen
waren met KBO Leden. Dit is het programma waar de ledenadministratie in wordt verwerkt.
Hierin wordt onder andere de contributie in verzorgd. Doordat dit niet
goed werkte was het niet mogelijk om een automatisch incasso uit te
voeren voor het innen van de contributie. Verder was het daarmee niet
inzichtelijk wie van de leden wel of niet betaald had.
Het is inmiddels gelukt om de problemen in het softwareprogramma op
te lossen en heeft de automatische incasso van de contributie plaats
gevonden. Echter zijn er ook leden die ondanks dat ze toestemming
hebben gegeven voor een automatische incasso toch de contributie
handmatig hebben overgemaakt.
In de komende periode gaan we de gegevens in de ledenadministratie
verwerken en zullen dubbel betaalde contributie en desbetreffende lid
terug betalen.
Dit betekend dat we eerst zorgen dat het contributiebeheer voor 2018
weer op orde is vervolgens zullen we ook voor 2017 een controle gaan
uitvoeren op onregelmatig heden en dat kan betekenen dat er leden die
nog niet hebben betaald of gegevens die niet juist zijn ingevoerd. We
zullen u natuurlijk over de voortgang informeren.
Verder las ik afgelopen week in een onderzoek wat in opdracht van
ProRail is uitgevoerd dat 32% van de senioren van 70 jaar en ouder er
moeite mee heeft om met het openbaar vervoer te reizen.
Wanneer senioren hierdoor niet mobiel kunnen zijn kunnen ze in een
sociaal isolement terechtkomen. Het was voor mij zeer zorgelijk om te
lezen en zal in het bestuur van de KBO Stad Utrecht maar ook op
provinciaal en landelijk niveau hier aandacht voor vragen en zullen u
over de resultaten informeren.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. A. den Braber-de Groot
Dat zij moge rusten in vrede.
Wij heten welkom,
Mevr. A. Drost-Jansen, Dhr. A. Niemeijer, Dhr. J.L. van der Meijden,
Mevr. J.J.J. Evertzen-Weijers
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 15 juni 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

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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Voordelen van het lidmaatschap KBO Stad Utrecht
www.kbo-pcob-voordeel.nl
Leden, maar ook potentiele leden vragen regelmatig wat de voordelen
zijn van het lidmaatschap van de KBO dan alleen de collectieve korting
van de ziektekostenverzekering, belangbehartiging en ontmoetingen.
Sinds 1 januari 2017 is er een landelijke samenwerking tussen de KBO en
de PCOB. Door deze samenwerking is de website aangepast. Wanneer u
geen of onvoldoende kennis heeft van een computer kunt u ook op
werkdagen telefonisch contact opnemen om deze voordelen te
bespreken. Telefoonnummer: 085 - 48 633 64. (09:00 – 17:00 uur)
Op deze website: www.kbo-pcob-voordeel.nl kunt u allerlei voordelen
vinden wanneer u Lid bent van de KBO. Dit zijn onder andere de
ziektekostenverzekering, energie (gas en elektra), voordelig bellen,
batterijen voor een gehoortoestel. Maar ook op het gebied van Veilig
wonen, ondersteuning door een ouderadviseur, fit en sport en vrijetijd
levert het lidmaatschap van de KBO u voordellen op.
U kunt vrijblijvend informatie opvragen via de email:
klantenservcie@kbo-pcob-voordeel.nl of bellen: 085 – 48 63 364
Een voorbeeld: Deelnemen aan het ziektekostencollectief scheelt al
gauw € 100,00 tot € 150,00 per jaar, terwijl uw contributie maar € 28,50 is.

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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Onze SeniorenReisClub Utrecht e.o. heeft van diverse mensen enthousiaste verhalen vernomen over hun bezoek aan het Onderwijsmuseum in
Dordrecht. Onze conclusie: daar moeten wij dan ook maar eens naar toe.
We hopen dan ook dat deze dagtocht op

Dinsdag 26 juni
IN DE SCHOOLBANKEN EN MOLENS KINDERDIJK
leerzaam en bovendien gezellig zal zijn.
Onderwijs voedt de samenleving. Maar weerspiegelt die ook. En dat al
eeuwenlang. Het Onderwijsmuseum laat in de tentoonstelling het verleden en het heden zien. Elke tijd zijn eigen onderwijs. Onderwijs is voor
iedereen herkenbaar. Je eigen school herinner je tot in de details. Dat is
altijd zo geweest. De school, de schooltijd stelt iets voor in elke jeugd, in
elk leven. Dat was toen, is nu en zal straks ook zo zijn. Verwon- der en
geniet in het Onderwijsmuseum dat sinds 2015 in Dordrecht is gevestigd.
De heenreis onderbreken we in Kinderdijk. Nergens in de wereld vind je
nog zoveel molens bij elkaar. Zo rond 1740 zijn hier 19 stevige molens
gebouwd die tot op heden goed zijn onderhouden en nog in bedrijf zijn.
Begrijpelijk dat de molens van Kinderdijk op de Wereld Erfgoed lijst van
UNESCO zijn gezet. We maken hier een rondrit met gids en een boottocht van ongeveer 30 minuten.
Vertrek op dinsdag 26 juni 2018 om
08:30 uur uit Maarssen Bisonspoor 1e opstap
08.45 uur uit Utrecht Overvecht bij C&A 2e opstap
Voor beide opstap- plaatsen geldt: 10 minuten vóór vertrektijd aanwezig zijn.
Om 10.00 uur worden we verwacht in het Partycentrum De Klok in Kinderdijk voor de koffie met appelgebak. En tussen 10.00 uur en 13.30 uur
maken we ook een rondrit met gids, een boottocht van 30 minuten en
gebruiken we in het Partycentrum de koffietafel met soep.
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Om 14.15 uur arriveren we bij het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Het plan is zo rond 18.00 uur weer thuis te zijn.
De kostprijs voor deze dagtocht bedraagt € 56,50 per persoon.
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 = € 56,50 overmaken op rekeningnummer NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór deze dagtocht begint.

Verhuisadviseur nu ook voor huiseigenaren
Al sinds enkele jaren kunnen 55-plussers die in
Utrecht een grote (sociale) huurwoning hebben zich
laten adviseren door een Verhuisadviseur van Stade.
Deze helpt bij het denken over de woon- situatie en
het nemen van beslissingen. Huurders met een
kleine woning kunnen telefonisch advies krijgen. Als
belangenbehartiger heeft COSBO door de jaren heen
regelmatig bij de gemeente gepleit voor uitbreiding van deze
dienstverlening naar ouderen met een koop woning. Dit is eindelijk
gelukt: ook huiseigenaren kunnen advies bij Stade inwinnen. Weliswaar
tegen betaling, maar het kan zeer behulpzaam zijn bij het verdere proces.
Meer informatie: www.verhuisadviseursenioren.nl of (030) 236 18 04 (di
t/m do 10.00 tot 14.00 uur). Voor wie digitaal actief is en meer inspiratie
wil opdoen: www.utrecht.voorlater.nl

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
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 4 en 5 juni 2018.
Wonder Wheel
Wonder Wheel vertelt het verhaal van vier met elkaar
verstrengelde levens te midden van de drukte in een
pretpark op Coney Island, New York in de jaren ’50.
Ginny (Kate Winslet), een melancholische, nogal
emotionele voormalig actrice, die inmiddels als
serveerster in een visrestaurant werkt; Humpty (Jim
Belushi), carrouselbediende en Ginny’s onbehouwen
echtgenoot; Mickey (Justin Timberlake), een jonge en
knappe badmeester die ervan droomt toneelschrijver te worden en
Carolina (Juno Temple), de van Humpty vervreemde dochter die zich
voor gangsters schuilhoudt in het appartement van haar vader.
Regie: Woody Allen. Cast: Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim
Belushi, Juno Temple. Lengte: 101 minuten
Programma: 11, 12, 18 en 19 juni 2018
Final Portrait
Stap in de wereld van de wereldberoemde kunstenaar
Alberto Giacometti en maak kennis met zijn uitgesproken
persoonlijkheid, humor, werkwijze, favoriete tijdverdrijf
en spitsvondige manier van communiceren. Giacometti
wil een portret van zijn Amerikaanse vriend schilderen,
de bekende schrijver en kunstcriticus James Lord. Zijn
belofte dat het maar even duurt, kan hij niet waarmaken.
James mist zijn vlucht. Lord krijgt inzicht in de werkwijze van de
kunstenaar en we zien de strubbelingen en frustraties in het proces en de
uiteindelijk totstandkoming van Giacometti’s laatste meesterwerk.
Regie: Stanley Tucci Cast: Geoffrey Rush, Armie Hammer,
Clémence Poésy Lengte: 90 minuten
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Programma: 25, 26 juni en 2, 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.
Lengte: 112 minuten

Cast: Helen Mirren, Donald Sutherland
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Hollandse Liedjes Middag
Woensdag 13 juni 2018
14:00 – 16:30 uur
Onder het genot van een hapje en een
drankje wordt deze middag omlijst door
gezellige Hollandse liedjes.
De begeleiding van deze middag wordt
verzorgd door Mies Driehuijs.
Neemt gerust een introducé mee.

Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan

0

De Slim Melden Utrecht-app
Hebt u een smartphone? Voortaan kunt u meldingen
over kapotte bushokjes, graffiti, een uitpuilende
vuilcontainer, geluidsoverlast en nog veel meer
rechtstreeks melden met de Slim Melden Utrecht-app.
Via internet kan ook, via de site
www.utrecht.slimmelden.nl. Zo houden we de stad
samen een beetje netjes.
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Luisteren
Adriaan van Egmond

Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij te vertellen waarom
ik het niet zo moet voelen zoals ik het voel
dan neem jij mij niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat ik iets moet doen om
mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek.
hoe vreemd het ook mag lijken.
Dus alsjeblief, luister alleen maar naar me
en probeer mij te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even en ik
beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
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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.
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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.

Vijf boeiende workshops voor 70+ers:
Op verhaal komen in de zomer: wat is uw verhaal?
Nog een lege agenda in de zomer? Behoefte aan een goed gesprek, maar
niet té zwaar? Misschien iets voor u!
 Waardevolle Ontmoetingen (over bepalende personen in uw leven
 Mijn leven in vogelvlucht (over het nest waaruit u komt en het nest
dat u zelf hebt gebouwd)
 De groeten van (spelenderwijs vertellen over gelukkige momenten)
 De waarde van uw (levens-)verhaal (hoe is het om ouder te worden
en wat maakt het waardevol?)
 De vruchten van het leven (uw verhaal creatief in beeld gebracht)
Data: ma. 25 juni - di. 10 juli - di. 24 juli - do. 9 aug. - vr. 24 aug.
van 10.00 – 12.30 uur met aansluitend een lunch
locatie: WZC Parc Transwijk
maximaal 12 personen per workshop
Kosten:
€ 15 per workshop, € 65 voor de hele serie
(U-pas-houders: 20% korting)
Bel voor informatie en aanmelden 030-2965108 of kijk op
www.cosbo-stad-utrecht.nl
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Activiteitenprogramma 2018
Woensdag 13 juni 2018
Ontmoetingsmiddag

14:00 – 16:30 uur
Hollandse Liedjes Middag

Vrijdag 15 juni 2018
Eucharistieviering

10:00 – 12:00 uur
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),

IJK Antoniuskapel (Aloysiuskerk),

Dinsdag 26 juni
Dagtocht
In de schoolbanken en de Molens van Kinderdijk
zijn.

Dinsdag 24 juli 2018
Dagtocht
Zandsculpturen en pannenkoeken op de Veluwe

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.
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Investeringen in wijkverpleging dankzij
succesvolle lobby KBO-PCOB
Minister De Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft
de Tweede Kamer het resultaat gestuurd over de onderhandelingen over
wijkverpleging. De komende vier jaar wordt er €435 miljoen extra
geïnvesteerd in wijkverpleging. Goed nieuws voor senioren!
Wijkverpleging is namelijk van groot belang om langer thuis te kunnen
blijven wonen én om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.
Manon Vanderkaa: “We hebben vele malen aangegeven dat er
geïnvesteerd moet worden in zorg dichtbij en dus de wijkverpleging. Dit
is een mooi resultaat.”

Verzet tegen bezuinigingen
Eind vorig jaar was het kabinet nog van plan te bezuinigen op
wijkverpleging. Onbegrijpelijk, aldus directeur Manon Vanderkaa.
Wijkverpleegkundigen zijn volgens KBO-PCOB essentieel voor de
thuiswonende senioren. Vanaf het eerste moment heeft KBO-PCOB zich
daarom tegen deze plannen verzet. Met als resultaat dat de Tweede
Kamer, middels de motie-Asscher c.s., wijkverpleging heeft
uitgezonderd van bezuinigingen. Manon Vanderkaa heeft het belang
van wijkverpleging meermaals in de Tweede Kamer en middels een blog
op Skipr onderstreept.

Aandacht voor kwetsbare senioren
In het akkoord hebben het ministerie van VWS, zorgaanbieders,
verpleegkundigen Patiëntenfederatie Nederland, gemeenten en
zorgverzekeraars concrete afspraken gemaakt om de wijkverpleging te
versterken. Er wordt €20 miljoen geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf
(ELV) en de regeldruk wordt teruggebracht. Ook komt er meer
specifieke aandacht voor zorg aan kwetsbare groepen, waaronder
casemanagement dementie, gespecialiseerde verpleging en palliatief
terminale zorg (PTZ).
KBO-PCOB is blij met het akkoord, maar hoopt dat senioren thuis ook
daadwerkelijk verbeteringen gaan merken. Nieuwsbrief KBO-PCOB
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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
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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