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Van de Voorzitter,
Ik bel aan en een mooie, netjes geklede en verzorgde vrouw doet open.
Hai knappe man, jij bent toch Hans Stahl en geeft mij een knuffel. We
lopen naar binnen en ze vraagt meteen. Wil je een biertje. Nee, het is nog
veel te vroeg voor een biertje. Ze lacht en loopt richting de bank en ik ga
tegenover haar zitten.
Ze gaat op de bank zitten, eigenlijk liggen, met naast haar een witte
poedel. Ik drink altijd met Johan (partner) een biertje. Drink jij bier dan?
Nee, maar Johan wel. Vroeger dronk ik wel maar nu niet meer.
Hij is al oud hoor en gaat mee naar bed want hij kan niet alleen zijn, dan is
hij niet meer stil te krijgen. Moet Johan dan zeker beneden op de bank
liggen. Nee, die gaat ook mee naar bed.
Ze begint te hoesten en ik zeg; is het niet verstandig om te stoppen met
roken? Ik moet ook stoppen. Ze pakt een sigaret die op het randje van de
asbak ligt en al gedeeltelijk is opgerookt, steekt deze aan en zegt met een
lach; lekker hoor.
Johan verzorgt de koffie en ze vraagt meteen, waar is Johan. Ik neem een
aantal zaken door met Johan en we praten over hoe het nu gaat. Je bent
toch vrij vandaag, je hoeft toch niet te werken, Ik vindt altijd gezellig als
Johan thuis is. Drinkt Johan een biertje. Ik hou die man, knap is hij hé. Ik
wil hem echt niet kwijt, ik hoop dat ik eerder dood gaat dan Johan, ik kan
echt niet zonder hem.
En daar woont Kees, aardige man hoor en komt een biertje drinken,
gezellig hoor. We gaan ook altijd samen boodschappen doen en dan gaat
de hond naar Martin toe want hij kan niet alleen zijn. Hij begint de hele
tijd te blaffen en dan klaagt de buurvrouw. Het is gewoon een klere wijf.
Sta op het punt om weg te gaan. Komt er vandaag nog iemand? Wanneer
Johan dit met nee bevestigd zegt ze gelukkig, kunnen we even lekker
samen zijn.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. P.T.M. Kraan, mevr. J.C. van der Kroef, mevr. M.J. Peek
Dat zij moge rusten in vrede.
Wij heten welkom,
Mevr. YM. van Dijk, mevr. G.H. van Gasteren, mevr. B.C. Wegkamp
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 21 juni 2019
10:00 – 12:00 uur
aansluitend koffie of thee
Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan

Vooraankondiging:
Dagtocht dinsdag 27 augustus 2019
Aardbeien en Museum Holterberg – plus met gids een rondrit door
natuurgebied Holterberg
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50PLUS BIOSCOOP Pathé Rembrandt
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht.
Aanvang 13:30 uur, kosten € 8,Programma: 6-10-13 en 17 juni 2019
Den Skyldige (The Guilty)
In een meldkamer van de alarmcentrale beantwoordt
Asger Holm een noodoproep van een ontvoerde vrouw.
Wanneer de verbinding plotseling wordt verbroken begint de
zoektocht naar de vrouw en haar ontvoerder.
Met zijn telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de
klok om de vrouw te redden. Al snel blijkt dat het misdrijf waar hij mee te
maken heeft, veel groter is dan hij eigenlijk dacht.

Programma: 20-24-27 juni en 1juli 2019
Can You Ever Forgive Me
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de succesvolle
biograaf en kattenvrouwtje Lee Israel (Melissa McCarthy) die
in de jaren 70/80 haar geld verdiende door boeken te
schrijven over o.a. Estee Lauder. Maar dan valt ze uit de
smaak en besluit ze haar talent te gebruiken om anderen te
misleiden.
Lee Israel verdiende begin jaren 70 en 80 haar geld door boeken te
schrijven over Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder en
journalist Dorothy Kilgall.
Maar als Lee uit de smaak valt en ze haar boeken niet langer gepubliceerd
krijgt, gebruikt ze haar schrijftalent om anderen te misleiden, opgehitst
door haar loyale vriend Jack (Richard E. Grant). De film is een bewerking
van de memoires Can You Ever Forgive Me? van Lee Israel. Genomineerd
voor twee Golden Globes®: Beste Actrice (Drama) – Melissa McCarthy en
Beste Mannelijke Bijrol – Richard E. Grant.
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Zo voorkomt u dat criminelen uw bankrekening
plunderen
Criminelen „vissen‟ op slinkse wijze naar uw persoonlijke gegevens. Met
deze gegevens willen ze toegang krijgen tot uw bankrekening. Dit gebeurt
zowel per telefoon, sms als per e-mail. Drie tips om oplichting te
voorkomen.

Stuur nooit uw bankpas op
Er worden op dit moment valse e-mails verstuurd waarin staat dat u uw
bankpas moet opsturen of „recyclen‟. Trap hier niet in. Deze e-mails
komen niet van de bank, maar van criminelen. Zij vragen u in de mail om
uw bankpas door te knippen en op te sturen naar een bepaald adres. De
boeven repareren uw bankpas. Als u dan ook via de e-mail uw pincode
doorgeeft, hebben de criminelen vrij spel om uw bankrekening te
plunderen. Bedenk altijd: een bank vraagt u nooit om uw bankpas op te
sturen.

Ga niet in op sms‟jes van uw bank
Criminelen benaderen mensen ook via sms. Bijvoorbeeld met het bericht
dat er een bedrag klaar staat om van uw rekening afgeschreven te worden.
Bent u het daar niet mee eens dan kunt u dat laten weten via een link die
met het bericht wordt meegestuurd. Klik hier niet op! Via deze link geeft u
de criminelen namelijk uw inlogcodes. Negeer het bericht, banken sturen
u nooit een sms en berichten u ook niet per
e-mail over onterechte incasso-opdrachten.

De bank vraagt nooit om codes
Criminelen zijn sluw. Ze vragen u expres niet om uw pincode, maar om
uw inlog- of beveiligingscodes. Bijvoorbeeld met de smoes dat de
inlogprocedure voor het internetbankieren is mislukt. Uw bank zal nooit
om codes vragen. Twijfelt u aan de echtheid van het verzoek? Bel uw bank
via het nummer dat bij u bekend is en vraag het de medewerker.
Bron: Omroep Max
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Dagtocht dinsdag 25 juni 2019
Bijzondere eiland Tiengemeenten en tekeningen van
Rien Poortvliet
In de Provincie Zuid-Holland ligt het natuureiland Tiengemeten, omringd
door water. Dus: met een veerpont erheen. Hier staat sinds 2009 het Rien
Poortvliet Museum vlakbij de haven, gevestigd in de verbouwde
Marquarita Hoeve. Rien Poortvliet (1932-1995) was een tekenend verteller
– een illustrator van natuurtaferelen. Een man die geheel op eigen wijze en
volledig autodidact (hij heeft nooit schilderles gehad; hij heeft zichzelf
leren schilderen en hoe!) zeer succesvol was met zijn manier van schilderen en aquarelleren. Met slechts een paar lijnen wist hij de beweging
van een dierenlichaam of een gelaatsuitdrukking over te brengen. Poortvliet schreef een 25-tal 'kijk' boeken. Het boek 'Leven en werken van de
kabouter' werd zijn grootste succes en bracht hem internationaal doorbraak. Het werd in 21 talen vertaald en over de hele wereld zouden er 4
miljoen exemplaren van worden verkocht.
In 'Het brieschend paard' (1978) laat Poortvliet tot in detail zien hoe de
paarden uit de Koninklijke Stallen in gereedheid worden gebracht voor
Prinsjesdag. Hij had namelijk in 1977 als lakei meegelopen op de derde
dinsdag van september. “Een van de mooiste dagen van mijn leven” vertelde hij later. Deze eer had hij te danken aan Prins Bernhard, een bewonderaar van Poortvliets werk, met wie hij bevriend raakte en af en toe ging
jagen. Prins Bernhard introduceerde Poortvliet aan Europese hoven. Zo
tekende Rien in 1978 de lievelingspaarden van de Britse koningin Elisabeth en werd hij ontvangen door de vorsten van Zweden, België en
Luxemburg en door de Franse president Gistard dÉstaing.
Het museum bevat tientallen originele werken van Poortvliet als beeldend
kunstenaar.
Daarnaast zijn er in het museum enkele persoonlijke voorwerpen te zien
en ook een korte film, waarin Poortvliet vertelt over zichzelf en onder andere in zijn huis in Soest aan het werk te zien is. Natuurlijk ontbreekt ook
zijn creatie David de Kabouter niet. En… is er een winkeltje.
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Programma:
08.50 uur 1e en enige opstap in Utrecht, Overvecht bij C&A buiten op
Parkeerterrein. Graag 15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn.
10.15 uur
12.15 uur
14.00 uur
17.30 uur

bij Partycentrum De Klok in Kinderdijk 1 x koffie met
gesorteerd gebak
De Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland koffietafel met soep
Rien Poortvliet Museum in Tiengemeten
Hopen wij op onze opstapplaats uit te kunnen stappen.

Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze
opsturen naar Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van deze dagtocht = € 53,50 overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór deze dagtocht begint.
IJkpuntje
Letterlijk bij elke hartslag en adem teug wordt
gezondheid veroverd, en voortdurend verliezen we die
ook weer: dat is het leven.
Altijd is er wel ergens in lichaam of ziel iets dat eenzijdig dreigt te worden:
hier een te veel van het één, daar een te weinig van het ander.
Of het nu stoffen in het lichaam of indrukken in de ziel zijn, steeds worden
we uit balans gebracht, van bijna onmerkbaar tot op dramatische wijze.
Maar telkens is daar dan weer die beweging terug naar het midden, die al ziet het er vaak uit als ziekte – voorkòmt dat we in een uiterste
verdwalen. Volmaakt gezond ben je hoogstens heel eventjes, bij het
passeren van dat ijkpunt.
De wind draait naar alle kanten, het is zelden windstil.
Gelukkig maar, dan kunnen we bijsturen en ergens heen laveren.
Johanna Priester (huisarts)
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Eet je graag samen?
Schuif aan bij iemand thuis die met liefde
voor je kookt!
Hoe gezellig kan het zijn om af en toe bij iemand in de buurt mee te eten.
Een avond niet alleen eten, maar aanschuiven bij een ander. Je leert
nieuwe mensen kennen, en aan de eettafel ontstaan vaak de mooiste
gesprekken. Er zijn buurtgenoten die je graag ontvangen! Zij zijn heel blij
met hun vaste gast, en de verhalen die je meebrengt.
Stichting Eet Mee realiseert dit. Wij brengen sinds 2009 doorlopend
mensen met elkaar in contact via etentjes bij mensen thuis. Daarbij hebben
we speciale aandacht voor vluchtelingen en voor ouderen.
Ben jij die oudere die het leuk vindt om af toe gezellig bij iemand anders te
eten? Of heb jij als buurtbewoner maandelijks een plaatsje vrij aan je
eettafel voor een oudere? Je kunt op zoek zijn naar nieuwe contacten en
verhalen, een warm „thuisgevoel‟ willen ervaren, of het gewoon leuk
vinden voor een ander te koken.
Wat je reden ook is, meld je aan bij Eet Mee. Wij maken een mooie match
tussen eetadres en gast. Daarbij houden we rekening met je wensen en
mogelijkheden. Je kunt ook meedoen als je niet meer zo mobiel bent, wat
achteruit gaat, of specifieke dieetwensen hebt.
Een intakemedewerker komt langs om dit met je door te spreken. Je kunt
ervoor kiezen om van tevoren eerst met elkaar kennis te maken. Na de
eerste etentjes volgt een korte evaluatie om te kijken of er een klik is.
Wil je graag mee-eten maar heb je in plaats van een vast eetadres meer
belangstelling voor een steeds wisselend gezelschap? Ook dat kan. We
maken de match op maat.
Wil je zelf ouderen bij jou thuis uitnodigen? Ook dat kan.
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Aanmelding en deelname aan Eet Mee is gratis en vrijblijvend, een
vrijwillige donatie wordt gewaardeerd. Een eetadres kan een kleine
bijdrage vragen in de kosten, niet hoger dan € 5,-.
Aanmelding of vragen
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Dat kan via info@eetmee.nl, de
website www.eetmee.nl of bel 030-2213498. Na aanmelding als vast
eetadres of vaste gast nemen wij contact met je op en komen we langs.

Gedicht
Ik volksdans graag op muziek uit Turkije
maar liever nog ga ik met jou
zwerven langs hunebedden
in Drenthe.
Schrijven is mijn lust en leven
maar veel meer hou ik nog van jou
als wij samen wind en
tegenwind trotseren.
Ik ben onafscheidelijk van jou
je bent me zeer dierbaar en lief
- misschien later minder intensiefmaar sinds mijn jeugd mijn grote Iets:
Mijn fiets………..
Henny van der Weiden.

Website KBO Stad-Utrecht
Bezoek ook eens onze website www.kbo-stad-utrecht.nl
Hier vindt u interessante informatie en het laatste nieuws. Een bezoekje
zeker waard.
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50PlusBeurs voor KBO-PCOB leden
met een speciaal optreden van Tineke Schouten
17 tot en met 21 september 2019
in de Jaarbeurs Utrecht.
10:00 – 17:00 uur
Het is het grootste evenement voor actieve 50-plussers: de 50PlusBeurs.
KBO-PCOB is zoals elk jaar van de partij. Voor u als lid hebben we een
speciale korting op de beurskaartjes bedongen. En we hebben wederom
iets bijzonders geregeld: een speciale show voor KBO-PCOB met Tineke
Schouten. Komt u ook?

Woensdag 18 september 2019
De Silver show met Tineke Schouten
Speciaal voor KBO-PCOB Leden
17:15 tot 19:00 uur
Dit optreden is aansluitend aan de Beurs
Prijzen voor KBO-PCOB leden:
 Entree 50PlusBeurs: 5 Euro per persoon
 Combiticket beurs & optreden Tineke Schouten
1e Rang € 24,95 Uitsluitend op woensdag 18 september 2019
2e Rang € 19,95 Uitsluitend op woensdag 18 september 2019
Let op: deze prijzen gelden in de vroege voorverkoop tot 15 juli 2019.
Kaarten kunt bestellen via www.50plusbeurs.nl. Boven aan de pagina
kunt verder klikken naar het bestelformulier. Vul bij actiecode KBOPCOB
in en doe vervolgens u bestelling.
Liever telefonisch bestellen? Dat kan! Bel 026-377 97 36 (geef actiecode:
KBOPCOB door)
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Pinkstergebed
Kom Schepper Geest
en bouw Uw woning in mijn ziel
opdat Uw troost mij immer zal omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn
Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel
Oeke Kruythof

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

Activiteiten Juni – Juli 2019
Vrijdag 21 juni 2019 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk), aansluitend koffie of
thee.
Dinsdag 25 juni 2019
Dagtocht Bijzondere eiland Tiengemeenten en tekeningen van Rien
Poortvliet.
Dinsdag 23 juli 2019
Dagtocht Nationaal Park Weerribben-Wieden en varen met de “Vrijstate”
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Dagje uit naar het Spoorwegmuseum in Utrecht
KBO-PCOB leden 40% korting
Geniet van een verrassend dagje uit in het
Spoorwegmuseum in Utrecht.
Entree plus koffie met gebak voor slechts
€ 15! Dat is maar liefst 40% korting op de
reguliere entreeprijs.
Bestel uw kaartjes met de actiecode KBOPCOB.
 U ontvangt een e-ticket dat u kunt printen of bij het museum kunt laten scannen vanaf uw telefoon.
 De aanbieding geldt voor heel 2019. De speciale ticketshop is beschikbaar van 1 februari tot 1 oktober 2019.
Elke dinsdag is het Plusdag in het museum, met een nostalgisch
programma. U kunt dan meedoen aan de gratis instaprondleidingen.
Voor het bestellen van kaarten gaat u naar de website
www.kbo-pcob.spoorwegmuseum.nl

Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 06 57 69 47 95
Vanaf september kunt u elke maandag van 14:00 –
16:15 uur in het Aloysiuscentrum klaverjassen en
rummikubben. Hiervoor betaalt u een bijdrage
van 6,50 Euro per maand.
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Dagtocht 23 juli 2019
Nationaal Park Weerribben-Wieden en varen met de “Vrijstate”
Nationaal Park Weerribben ligt in de provincie Overijssel, gemeente
Steenwijkerland en is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van
Noordwest-Europa. Het park is in 1992 gesticht en omvat alleen De
Weerribben, een gebied van 3.500 ha.
In 2009 werd het park uitgebreid met De Wieden en de ecologische
verbinding tussen wieden en weerribben werd ter hand genomen. Het
park kreeg toen een totaal oppervlak van 10.500 ha (105 km2).
Vanaf de stichting van Kalenberg in de middeleeuwen tot kort na de
Tweede Wereldoorlog werd er in dit gebied turf gewonnen. Nadat het turf
gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde 'ribben', smalle stroken
land die met opzet hiervoor gespaard werden (legakkers). Soms sloegen
deze ribben weg bij slecht weer of doorbraken van de zee. Dan ontstonden
de wieden.
Naarmate uit het vergraven veen steeds grotere watervlakten ontstonden
ging men over op de visserij en – nadien die verland raakten – ook op de
rietteelt. (Veen bewoners van die streek waren vanouds zowel boer als
visser als rietsnijder.)
De Weerribben vormen een laagveengebied en kennen als zodanig in
grote lijnen drie begroeiingtypen: open water en verlandingsvegetaties,
rietlanden en moerasbossen.
De bossen bestaan hoofdzakelijk uit elzen en lijsterbes langs de
waterkanten en - op de verruigde plekken - in verzuurde gebieden zijn
ook berken. Rond de Kooi van Pen overheerst de Es. Rietland wordt vaak
opgefleurd door wilgenroosjes, winde, glidkruid en moerasandoorn.
Programma:
08:45 uur

1e en enige opstap in Utrecht, Overvecht bij C&A buiten op
Parkeerterrein. Graag 15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn.
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10.:00 uur Aankomst bij Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk
1x koffie & gesorteerd gebak
12:00 uur

Aankomst bij Rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap in
Kalenberg: boottocht van 2.5 uur vanuit Kalenberg naar
Giethoorn door het prachtige laagveen moerasgebied van de
Weerribben met bijzondere planten, dieren en mooie
vakantiehuizen. Aan boord wordt een kopje soep geserveerd
alsmede twee belegde broodjes, een krentenbol, en een kop
koffie/thee.

15:15 uur

Aankomst in Buitencentrum Weerribben op de Hoogeweg 27
in Ossenzijl kunt u een film bekijken (½ uur) over het gebied,
een winkeltje bezoeken of wandelingetje maken of in
restaurant Gele Lis iets nuttigen.

Rond 18.00 uur is de thuiskomst gepland.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen
naar: Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht. Daarna
de prijs van de dagtocht = € 56,50 overmaken op rekeningnummer:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

Senioren 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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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

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

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Naam

Telefoon / Email

COSBO bestuur

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Ouderen Advies Commissie

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Minimabeleid

Mildred Vlutters 030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

Belasting Invulhulpcoördinator

Joyce Tjoa

030 251 37 30

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

112
0800 – 8112
112
0900 – 8844
0900 – 1844

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

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op:
Juristentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



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



Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse
Belastingaangifte
Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat
Informatie, advies en ontspanningsmiddagen
Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen





Contributie:
De contributie voor 2019 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één
jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per
e-mail geschieden op uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het
lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

De heer (kruis het gewenste hokje aan)
: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon nr.
: ______________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________
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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