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Van de Voorzitter
Met de tweede kamer verkiezingen in aantocht vraag ik me zelf af waar
ik mijn stem naar toe zou willen brengen. Ik ben waarschijnlijk een van
die zwevende kiezers die ook na verkiezingen nog steeds aan het zweven is.
Maar moet ik dan een keuze maken tussen de diverse partijen. Ik zou
liever een keuze maken op onderdelen waar het geloof in de harten zit
in plaats van in de macht. Van geboorte tot de dood alles gelijk wordt
toebedeeld, in eten, gezondheidszorg, dak boven je hoofd, onderwijs en
inkomen.
Dat het geloof het paardenmiddel wordt voor de toekomst, waar het
medicijn het gebed mag zijn en dat we het rotsvaste vertrouwen mogen
hebben in Jezus Christus, de kracht van moeder Maria mogen ontvangen en de heilige geest altijd in ons is.
Dat het dak boven je hoofd de veiligheid van jou buurt en straat mag
zijn. Dat de eenzaamheid overwonnen mag worden tot dat God de deuren voor je opent en je welkom heet in zijn huis. Dat oud en jong elkaar
leert begrijpen en ondersteunen.
Zal ik een partij oprichten met het programma van onze liever Heer en
moeder Maria of is dit een veel te grote opdracht voor ons als mensen?
In de hoop dat ik op 15 maart 2017 zwevend zal neerdalen en kan
stemmen met mijn hart en vertrouwen, wens ik u veel wijsheid toe bij
het inkleuren van het hokje waarbij u uw hart laat spreken en u het vertrouwen geeft voor de komende vier jaar.
Hans Stahl
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Jan Ruijs
10 november 1932

20 februari 2017

Oud voorzitter van de KBO Stad-Utrecht
2011 - 2015
Op maandag 20 februari 2017 is Jan Ruijs op 84 jarig leeftijd overleden
en drager van zilveren speld van de KBO.
U kunt afscheid nemen van Jan op woensdag 22 februari en donderdag
23 februari van 18:00 tot 20:00 uur, Boerhaaveplein 151 te Utrecht.
U wordt door de familie uitgenodigd om samen afscheid te nemen van
Jan. De uitvaart zal plaats vinden op zaterdag 25 februari 2017 om 11:30
uur vanuit de Josephkerk, Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht.
Aansluitend vindt om 12:30 uur de crematieplechtigheid plaats in de
aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Daarna bent u uitgenodigd in de ontvangstkamer van het crematorium
voor een informeel samenzijn en het delen van herinneringen.
Een mooi mens is heengegaan.
Wij wensen Mia, Martienne, Marco, Bas en Eva heel veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.
Bestuur van de KBO Stad
Hans Stahl
Voorzitter

Mien Leistra
secretaris
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Festival Actief en gezond ouder worden in Utrecht
maandag 27 maart 2017, 14.00- 17.00 uur
Het Vorstelijk Complex, Prinses Beatrixlaan 2 in Zuilen
Toegang gratis
Een leuke middag vol activiteiten en tips
Lezingen, workshops, demonstraties en marktkramen.
Dans, theater, sport en meer. Doe mee met Olga
Commandeur, bekend van Nederland in beweging.
De FC Utrecht OldStars demonstreren
walking football. Oud-topschaatser Carl
Verheijen geeft tips voor gezond ouder
worden. Volg een workshop over omgaan
met de iPad, of gezond koken.

Zing mee met het Grijze Koppen Orkest. En maak
kennis met Zora de zorgrobot van de toekomst. Dit
alles natuurlijk met een lekker drankje en een gezond
hapje erbij.
Komt u ook?
Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op
www.utrecht.nl/festivalgezondoud en hier vindt u ook gehele
programma. Aanmelden kan ook telefonisch bij U Centraal:
030 – 236 17 70. Wij begroeten u graag!
Vervoer
Bent u slecht ter been en kunt u niet met eigen vervoer, OV of regiotaxi
reizen? Dan kunt u tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de
volgende vervoersmogelijkheden. Via het aangegeven telefoonnummer
kunt u afspraken maken over brengen en halen.
Overvecht
: Buurtmobiel, 06-39721486.
Zuidwest
: Vecht en IJssel (maandag, dinsdag en vrijdag)
030-2856213
Overige wijken
: DomstadPlusbus, 030-2361793, iedere werkdag
tussen 12.00 en 14.00.
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Contributie 2017
Wil de KBO Stad–Utrecht aan al haar betalingsverplichtingen kunnen
blijven voldoen zal bij de leden die toestemming hebben gegeven voor
een automatisch incasso zal de contributie op
27 – 28 februari 2017 worden geïncasseerd.
De leden die op een andere wijze betalen worden vriendelijk
verzocht € 30,00 voor 1 maart 2017 over te schrijven naar Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht.

We hebben afscheid moeten nemen van:
mevr. JH de Bruin- de Haas, mevr. AMTh Tuerlings,
dhr. GHF Spitsbaard en mevr. JW Spitsbaard
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
dhr. H. van Basten, mevr. LM Elsing-van Alen, dhr. A. de Groot
mevr. GM Pot, mevr. BAJ Gerards-Grashuis en mevr. Klomp-van
Aalst
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
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Activiteitenprogramma 2017
De activiteiten vinden in de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4,
3562 RD Utrecht. Te bereiken met Bus 6, halte Neckardreef
Vrijdag 17 maart 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk, aansluitend koffie/thee
Dinsdag 28 maart 2017
Dagtocht Schiphol achter de schermen
Dinsdag 25 april 2017
Dagtocht Bollen in de Kop van Noord Holland

Hulp bij uw belastingaangifte?
Als lid van de KBO Stad-Utrecht betaald geen verplichte eigen
bijdrage € 5,50 zoals in de Nestor staat vermeld.
Alleen de onkosten die de belasting invuller maakt zoals reis en
administratieve kosten tot een maximum van € 12,-- dient u met
de contant af te rekenen met de belastinginvuller. Voor verdere
informatie kunt u contact opnemen met:
Har Beelen
Telefoon: 06 - 174 700 60
Email: penn.kbou@tele2.nl
Joyce Tjoa
Telefoon: 030 - 251 37 30
Email: joyce.kbo@casema.nl
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Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 17 maart 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

IPad cursus KBO Stad-Utrecht
Graag willen we u leren op welke wijze u
gebruik kunt maken van u IPad. We gaan dit
doen in kleine groepjes omdat u persoonlijke
aandacht verdient en waar mogelijk doen we dat
in huislijke sfeer zodat u in een veilige omgeving
de mogelijkheden onder knie kunt krijgen.
Om inzicht te krijgen over de belangstelling willen wij u verzoeken
wanneer u belangstelling heeft om deze iPad kunsten onder de knie te
krijgen gegevens door te geven aan Mien Leistra, coördinator van de
IPad training bij de KBO Stad-Utrecht.
Na de inventarisatie zal Mien Leistra u informeren op welke wijze de
trainingen plaatsen vinden en welke bijdrage we van u mogen verwachten. U kunt zich opgeven via info.kbostadutrecht@gmail.com of per
telefoon: 030 - 697 62 41 (allen tussen 19:00 – 20:00 uur)
Mien Leistra, secretaris
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SCHIPHOL ACHTER
DE SCHERMEN
Dinsdag 28 maart 2017

Lijkt het u niet leuk om eens achter de schermen te kijken bij Schiphol?
Ondanks dat u zich voor kunt stellen dat het een drukte van belang is,
zult u toch versteld staan. Het is eigenlijk een stad in het klein en er
komt echt veel bij kijken om een vliegtuig te laten vliegen.
Op Schiphol stapt u over in een andere bus die achter de douane mag
komen en u langs plaatsen voert waar u normaal helemaal niet mag zijn.
In iets meer dan een uur passeert u o.a. de brandweer, de grote hangars
en het platform Schiphol – Oost. Het is een belevenis om dit allemaal
van dichtbij te zien.
Voor deze tocht heeft u een geldig ID-bewijs nodig.

Op weg naar Schiphol achter de Schermen
gaat de reis eerst naar de Oude School
TER AAR waar we naar verwachting om
10:00 uur zullen aankomen waar we gaan
genieten van een bakje koffie met overheerlijk gebak.
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Vervolgens gaat de route richting
BUITENKAAG waar om ongeveer
om 12:30 uur zullen aankomen bij
restaurant Kaagzicht waar we zullen
gaan genieten van een koffietafel met
soep vooraf.

Met een gevulde gaan we richting Schiphol waar we om 14.30 uur beginnen aan onze excursie: 'Behind the Scenes Schiphol' = Achter de
Schermen van Schiphol.
Vertrek:
08:30 uur
08:55 uur
17:30 uur

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

Zorg dat u 10 minuten voor vertrek aanwezig bent. En vergeet niet uw
geldig ID-bewijs mee te nemen!
Kosten: 56,50 p.p. Te voldoen op rekening NL 15 INGB 0007 5390 75 van
SeniorenReisClub Utrecht e.o. Het beheer van deze rekening is in handen van KBO Stad-Utrecht.
Aanmelden
Voor de dagtocht via het inschrijfformulier, dat u opstuurt naar Anita
van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Zowel de inschrijving als de betaling gaarne voldoen uiterlijk in de 3e week van maart
2017. De dagtocht gratis annuleren kan tot woensdag 22 maart 2017.
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Veilinghuis Peerdeman en IJsbeeldenfestival 31 januari 2017
Nadat de bus op 31 januari 2017 was gearriveerd op de parkeerplaats bij
Winkelcentrum Overvecht met leden die al waren ingestapt in Maarssen
constateerde de buschauffeur dat een BMW tegen een andere auto was
aan gegleden omdat deze niet op de handrem stond. Nadat de buschauffeur de zaak had afgehandeld met de politie konden we met enige
vertraging om 09:45 uur de dagtocht worden begonnen.
De eerste stop was bij het Veilinghuis Peerdeman waar we welkom
werden geheten door de heer Peerdeman en werden verwend met een
bakje koffie en heerlijk stuk appeltaart. De heer Peerdeman vertelde hoe
het veilingproces verloopt tot aan de werkelijke veiling waar op een
veiling dag 200 stukken per uur worden geveild, waarbij de velen door
de heer Peerdeman op een begrijpelijke manier beantwoord.
Vervolgens werden we rondgeleid door het bedrijf waar we uiteindelijk
bij de goud- en zilverkamer kwamen waar we werden gewezen op een
echt vals stuk zilver en tenslotte volgde er een kleine veiling waar meegebracht spullen konden worden geveild maar de opbrengst was zo
minimaal dat de meegebrachte spullen onder armen weer de bus in
werden geladen.
Nadat het gezelschap weer in de bus zat werd de reis vervolgd via
Maarssen dorp, langs de vecht tot aan de afslag bij de strook waar zomers veel bruin word gebakken via Breukeleveen naar s’ Graveland.
Langs het kantoor van Natuurmonumenten naar Ankeveen waar we de
tweede stop waar van een lunch mochten genieten in het restaurant de
Drie Dorpen. Er kon gekozen worden uit een goedverzorgde stamppot
van boerenkool, hutspot of zuurkool. Nadat de buikje waren gevuld en
de sanitaire stop had plaats gevonden werd de reis vervolgd.

12

Via Weesp naar Amsterdam waarbij er ook zicht was op de werkzaamheden om de snelweg A9 te verbreden en te overkluizen wat een spectaculair gezicht was.
Na aankomst bij station Bijlmer liepen we naar de
tenten waar de ijsbeeldententoonstelling was ingericht. Met zeer dikke kleding, wat wel jammer
was, konden we tenten in waar we een prachtige
show konden bewonderen om vervolgens middels iets warms weer op temperatuur te komen.
Om ongeveer 16:30 uur vetrokken we weer
richting winkelcentrum Overvecht met een
tussenstop in Maarssenbroek waar we afscheid namen van de mensen die daar eerder waren ingestapt. Bij terugkomt, is het
terug kijken op een mooie en leerzame dag
maar wel een illusie armer nadat de taxatiewaarde van het aangebrachte stuk onder de 0 Euro was gedaald.
Har Beelen
Geachte leden,
We hebben het bericht ontvangen dat Jos Pechler, lector en koster tijdens
de KBO vieringen, coördinator en bezorger van de Nestor bezig is aan
de laatste fase van zijn leven hier op aarde en heeft het er erg zwaar mee
net als zijn partner Ans Pechler. Mogelijk kunt u hen ondersteunen door
het sturen van een kaartje
Adres: Androsdreef 76, 3562 XC Utrecht
Dank u hiervoor namens het bestuur.
Hans Stahl, voorzitter
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Museum Catharijne Convent
Maria tentoonstelling
Van 10 februari tot en met 20 augustus 2017 is er in
het museum Catharijne Convent een tentoonstelling
over Maria. We willen graag voor onze leden een
bezoek en rondleiding organiseren.
Omdat er een aantal mogelijkheden zijn willen we deze graag aan u
voorleggen met het verzoek aan te geven waar u belangstelling naar uit
gaat. We vervolgens zullen wij in de volgende Rondomme een voorstel
doen waar u zich voor kunt aanmelden.
Mogelijkheden:
1. Bezoek, Rondleiding met koffie/thee en wat lekkers
2. Bezoek, Rondleiding en lunch
3. Bezoek, Rondleiding, lunch en lezing
U kunt u voorkeur doorgeven aan Joyce Tjoa via de email:
info.kbostadutrecht@gmail.com of telefonisch 030-251 37 30

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.

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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Zinnestrelend:
De lijdenstijd in muziek en beeld.
Woensdag 22 maart 2017
aanvang: 14.00 uur
Parc Transwijk
Hof van Transwijk 16 Utrecht
Altaarstuk IsenheimMatthias
Grünewald 1516

Drs. Saskia van Lier

De weken voor Pasen staan in het teken van het lijden van Christus en
daarbij denken we ook aan het lijden van Maria.
Vroeger konden we daarvan in de kerk de beelden zien en luisteren naar
de passiemuziek. Muziek en beeld vielen samen. Op Goede Vrijdag gingen de gelovigen naar de kerk en luisterden naar de aria’s en de koralen
uit Bachs Mattheuspassion. Het is en was kerkmuziek. Dat geldt ook
voor het Requiem van Mozart of de Stabat Mater van Pergolesi.
Tegenwoordig hebben we daarvoor de liturgie in de kerk niet meer nodig en gaan we voor religieuze kunstuitingen naar andere plaatsen.
Voor beelden naar een museum of voor de muziek naar een concertzaal.
Maar missen we daarmee niet de betekenis ervan?
In deze lezing wordt het verband gelegd tussen de muziek en de beelden, zoals ze passen in een liturgische setting en altijd onderdeel hebben
uitgemaakt van de kerkelijke inhoud. Naast de uitleg en het zien van de
beelden, luisteren we naar de Mattheuspassie, de Stabat Mater van
Pergolesi, muziek van Telemann, Charpentier en Buxtehude.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Wel verwachten wij een bijdrage van minimaal 5 euro om de kosten te dekken. Iedereen is hartelijk
welkom. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
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Partner in verpleeghuis en de gevolgen voor de AOW
Wanneer uw partner is opgenomen in een verpleeghuis, zal de Sociale
Verzekeringsbank u vragen of u een alleenstaande - AOW wil
ontvangen, omdat u als echtpaar ‘duurzaam gescheiden leeft’. Waar u
verstandig aan doet, hangt van uw financiële situatie af. Het is niet voor
iedereen voordelig om een AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te
vragen:
 U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
 Uw partner gaat een veel hogere bijdrage betalen voor de Wlz (Wet
langdurige zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning),
die het CAK vaststelt.
 U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
 Mogelijk heeft het ook gevolgen voor uw eventuele aanvullende
pensioen of andere uitkeringen.
En: bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst, het CAK en eventueel uw pensioenfonds. Pas daarna kunt
u bepalen wat in uw geval het beste is. (bronnen: Plus Online en SVB)

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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U-pashouders krijgen korting in OV
Mede dankzij de inzet van de Cosbo, waar ook de
KBO Stad-Utrecht in is vertegenwoordigd is, bij
overleggen over het armoedebeleid in Utrecht, is
het vanaf 2017 mogelijk voor U-pashouders (18+)
een set van tien retourtickets te bestellen voor de
bus en tram van U-OV in Utrecht. Belangrijke
voorwaarden zijn wel:










Volwassenen met een U-pas kunnen maximaal 25 euro van hun
budget besteden aan retourtickets.
De tickets zijn één keer per pasjaar te bestellen en ongestempelde
retourtickets zijn te gebruiken tot 1 juli 2017 (einde pasjaar).
Elk retourticket is goed voor één retour binnen twee zones,
overstappen is toegestaan en elk retourticket is geldig voor één
persoon.
Retourtickets zijn alleen geldig in combinatie met uw U-pas en
moeten worden afgestempeld bij de chauffeur (dus niet inchecken);
ook op de terugweg wordt de afgestempelde ticket gecontroleerd
door de chauffeur.
Een retourticket is alleen geldig op de dag dat u deze heeft laten
afstempelen; beschadigde of onleesbare retourtickets worden niet
aangenomen.
Aanvragen per telefoon: 088 – 20 30 630 (10.00–12.00 uur en 13.0016.00 uur)
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Locatieraad - Pastoraatgroep Aloysiuskerk
wijst voorstel KBO Stad Utrecht om vanaf
maart viering in de kapel van de Aloysiuskerk te houden af.
De KBO Stad-Utrecht heeft na het verzoek van diverse leden om een
KBO Stad-Utrecht te houden in de kapel van de Aloysiuskerk deze wens
uitgesproken bij de pastoraatsgroep van de Aloysiuskerk.
Het zou dan een KBO Stad-Utrecht viering zijn waar ook de geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk van harte welkom waren.
De heer Funcke heeft dit in de pastoraatsgroep besproken en zij kwamen
zelf met voorstel voor een gezamenlijke viering en hebben dit
als KBO Stad-Utrecht omarmd. Tijdens de bezoeken van de vieringen
door bestuurders van de KBO Stad-Utrecht werd het voorstel door de
aanwezige gelovigen warm ontvangen.
Echter bleek in de gemeenschappelijke vergadering van locatieraad en
pastoraatgroep werd besloten hier niet aan mee te werken omdat er binnen de Aloysiusgemeenschap hier behoefte aan zou bestaan.
KBO Stad-Utrecht betreurt dit besluit en hoopt dat Locatieraad – Pastoraatgroep toch nog tot andere inzichten komt.
Hans Stahl
Voorzitter KBO Stad-Utrecht
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BOLLEN
IN DE KOP VAN NOORD HOLLAND
25 april 2017

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

Emailadressen leden
Ook de KBO Stad-Utrecht onderkomt er niet aan om
haar leden via de 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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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
030 - 251 35 01
Leo Bouwman
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
030 - 251 31 88
Nel Scholten

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.

Soos Rafaelkerk
Dinsdag, aanvang: 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur
Voor informatie kunt u op dinsdag en
vrijdag terecht bij bij mevrouw Ria Kennedy of
Ton van de Bildt, telefoon: 030 261 12 52
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Graag twee weken voor de geplande reis inleveren bij:
Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Betalingen op rekening: NL15 INGB 0007539075 ten name van
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijf zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

In geval van nood
waarschuwen

: telnr.__________________________________

Van (naam)

: ______________________________________

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

_____________
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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 2016 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt
hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het
lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens
één jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden op uiterlijk 30 november van het
kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de
voordelen van het lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
 Mevrouw  De heer (kruis het gewenste hokje aan)
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mailadres

: _________________________________________
: ____________ Plaats: ______________________
: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________

Aangemeld door het lid: _________________________________
Datum : ___________________________________________.
Bankrekening IBAN nummer: _____________________________
Ten name van: ___________________________________________

De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)


28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving



30,00 euro per jaar door middel van overschrijving

Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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