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Van de Voorzitter,
Het waren weer bijzondere dagen in KBO - PCOB land. Op landelijk
niveau wordt er al maanden gesproken om te komen tot een belangen
organisatie voor senioren. Hoe is het mogelijk dat de betrokkenen in dit
proces niet in staat zijn gebleken om tot elkaar te komen.
Van de elf KBO bonden hebben 4 en mogelijk 5 bonden aangegeven zich
niet te kunnen vinden in de huidige ontwikkelingen om te komen tot een
huwelijk tussen KBO en PCOB. Op basis van het aantal leden hebben deze
bonden gezamenlijk ongeveer 70% van de stemmen.
Diverse KBO en PCOB afdelingen ervaren dat ze niet worden betrokken
bij de provinciale en landelijke ontwikkelingen en dus ook niet in de
besluitvorming. De KBO afdelingen hebben de mogelijkheid om in de
ALV van de provinciale KBO zich uit te spreken over het te voeren beleid
en hebben daarmee een stem op het landelijk beleid.
De PCOB afdelingen hebben deze mogelijk niet. Eigenlijk hebben ze helemaal geen stem in de besluitvorming omdat deze in ledenraad
wordt genomen door leden die daar zitten zonder last en ruggenspraak.
Er zijn PCOB afdelingen die behoefte hebben aan een provinciale middenlaag zodat ook zij hun visie kunnen laten horen en een stem hebben in de
landelijke besluitvorming.
Mijns inzien vormen de lokale afdelingen van de KBO en PCOB de basis
voor het bouwen van een uiteindelijke landelijke belangenbehartiger en
ondersteuner voor de senioren in Nederland.
Zij kennen de leden blijkbaar beter dan op landelijk en provinciale niveau
en zijn hierdoor in staat gebleken om tot samenwerking te komen tussen
de lokale KBO en PCOB wat bij diverse afdelingen heeft geleid tot een
verloving of zelfs tot een huwelijk.
Op afdelingsniveau is het blijkbaar wel mogelijk om te komen tot een
huwelijk. Waarom lukt dit niet op landelijk niveau. Zijn de bestuurders op
lokaal niveau juist in staat te kijken naar de overeenkomsten en de
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verschillen te overbruggen; op landelijk en waarschijnlijk ook op
provinciaal niveau zijn ze dit niet.
Gaat het nu om individuele macht, de angst voor zijn of haar positie of het
willen bereiken van deze macht of positie. Gaat om een democratisch
besluit of om de acceptatie van dit besluit.
Waarom trekken de overige KBO bonden zo’n grote broek aan terwijl ze
een kleine 30% van de stemmen hebben. Zou het niet veel wenselijker zijn
dat we voor een samenvoeging gaan van de lokale KBO-PCOB afdelingen
en daarmee de een eenheid vormen op provinciale niveau waardoor dit op
landelijk niveau zal leiden tot een constructieve samenwerking.
Is het mogelijk dat de ledenraad van de PCOB tot de wijsheid komt en met
de lokale afdelingen in gesprek gaat. Zou het zelf mogelijk zijn dat de stem
van de afdelingen bepalend wordt voor de toekomst en leidt dit tot
stemrecht voor de lokale afdelingen.
Het strooien van zand in de radertjes ondanks dat er filters worden
geplaatst leidt nimmer tot een gezonde organisatie. Het gebruik van olie
zou veel beter van toepassing zijn om de motor te laten draaien al dient
men er rekening mee te houden dat ondanks de betere kwaliteit van de
tegenwoordige olie deze na een bepaalde periode ook vervangen dient te
worden.
Hoopgevend kan zijn dat de KBO ledenraad heeft besloten om een wijze
man, Geert Jansen, oud-commissaris van de Koning Overijssel, in te huren
om er zorg voor te dragen dat er verbindingen ontstaan die het mogelijk
maken te komen tot één seniorenorganisatie.
Laten we ons daar nu maar aan vast houden en de hoop uit te spreken dat
de heer Jansen in staat is om de juiste olie te vinden om de radartjes voor
de komende jaren te laten draaien.

Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mv. H.J.S. van den Berg-Oostveen, mv A.M. Palms-Vermeer,
mv. J.V.W. Raupp, mv. A. van der Laan-Rusman, dhr H. Lijffijt,
mv. M.E.J. Collignon-van Rossum, mv. C. Kooijman-Broodkoorn
Dat zij moge rusten in vrede.
Wij heten welkom,
Dhr. A.J.M. Fonville, mv. MJH Perry, mv. S. Schardaun
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 17 mei 2019
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

Juristen- en Pensioentelefoon vaker bereikbaar
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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50PLUS BIOSCOOP Pathé Rembrandt
Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht.
Aanvang 13:30 uur, kosten € 8,Programma: 6 mei 2019
Ben is Back
Ben (Lucas Hedges) is een charmante 19-jarige jongen,
maar ligt door zijn drugsverslaving met zichzelf in de
knoop. Wanneer hij tijdens de kerstdagen onverwachts uit
de afkickkliniek terugkeert naar zijn familie, wordt hij door
zijn moeder Holly (Julia Roberts) met open armen
ontvangen. Haar liefde voor Ben is onvoorwaardelijk, maar
ze leert al snel dat hij nog steeds een gevaar is voor zichzelf en voor haar
gezin. Binnen een turbulente 24 uur doet Holly er alles aan om te
voorkomen dat haar gezin uiteenvalt.
Geschreven en geregisseerd door Peter Hedges. Hij schreef het scenario
van About A Boy (ontving Oscarnominatie voor), What’s Eating Gilbert
Grape en regisseerde Pieces of April. Voor Ben is Back castte hij zijn zoon
Lucas Hedges (genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in Manchester by
the Sea). Julia Roberts speelt de hoofdrol in de film als Holly Burns.
Programma: 9-13-16-20 mei 2019,
The Children Act
Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het
Hooggerechtshof waar ze bekend staat om haar
professionele en weloverwogen uitspraken binnen het
complexe familierecht. Wanneer haar huwelijk met Jack
lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak stort
Fiona zich op een ingewikkelde zaak. De 17-jarige Adam
heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang
meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de
noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te
jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil
toch zwaarder weegt.
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Programma: 23-27-30 mei-3 juni 2019, Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody is een ode aan Queen, hun muziek
en hun uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Hij vocht
tegen stereotypes en verbrijzelde het conventionele om
vervolgens uit te groeien tot een van de meest geliefde
entertainers ter wereld. De film volgt de snelle opkomst
van de band aan de hand van hun iconische liedjes en
revolutionaire geluid, net als Mercury’s uit de hand
gelopen levensstijl welke bijna zorgde voor het
ineenstorten van de band.
Daarnaast zien we hun triomfantelijke reünie aan de vooravond van Live
Aid, met een levensbedreigend zieke Mercury, die de band naar een van
de meest legendarische optredens in de geschiedenis van de rockmuziek
leidt.
Tijdens dit proces legde de band, die meer voelde als familie, de basis voor
hun nalatenschap welke tot op de dag van vandaag nog altijd velen
inspireert.

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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"Van zijden draadje tot sterk touw."
&
3 gangen Diner
Woensdag 22 mei 2019
14:00 – 18:30 uur
Walter van Geffen verteld hoe zijn leven als 8 jarige jongen drastisch
veranderde. Tijdens deze middag neemt hij ons mee wat het betekent om
te leven met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Tijdens deze middag
is er gelegenheid voor het stellen van vragen en ervaringen te delen.
Als willen hetzelfde was als kunnen dan kon ik wat ik wou.
Ervaringsdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel
Kracht en doorzettingsvermogen.
Waar een wil is is niet altijd een weg maar misschien wel andere
wegen.
Op achtjarige leeftijd veranderde het leven van Walter van Geffen
drastisch. Hij werd geschept door een motor. Het licht ging uit. Zijn leven
hing aan een zijden draadje. Twee maanden lag hij in coma. Er was weinig
tot geen hoop. Na twee maanden ontwaakte hij maar zou, zo was de
verwachting, altijd een zogenaamd kasplantje blijven.
Dat nooit! hield hij zich voor en hij vocht zich terug het leven in. Met kunst
en vliegwerk en met het volgen van vele therapieën kwam hij beetje bij
beetje en letterlijk stapje voor stapje er weer bovenop. "Ik heb gevochten
tegen de dood. Een lange heftige strijd, gewonnen!" zo zegt hij nu.
Hij verteld zijn verhaal over hoe hij weer vele dingen bereikte maar laat u
ook zien dat niet alles meer haalbaar is. "Pluk het positieve tussen al wat
negatief is en laat de zon voor jezelf schijnen" is het motto dat Walter bij
zich draagt. "Waar een wil is is niet altijd een weg maar er zijn dan vast
andere wegen die je brengen waar je wilt zijn.
Dan maar met een omweg!" Hij stelde, naast een gewoon leven leiden,
zich vier andere doelen die hij wilde bereiken in het leven. Of hem dat
gelukt is......... wat denkt u?
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Van zijden draadje tot sterk touw. Een mooi en inspirerend verhaal waar
Walter ook zeker de humor en zelfspot niet schuwt.
Locatie: Ontmoetingsruimte Sint Aloysiuskerk,
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Kosten leden € 6,00 per persoon

Kosten introducés € 7,50

Aanmelden voor deze middag kunt u doen door onderstaand
inschrijfformulier en deze opsturen naar mv. Joyce Tjoa, Eduard
Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht of per email: joyce.kbo@casema.nl en
het bedrag van deze middag over te maken op rekeningnummer:
NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht onder vermelding van
Themamiddag 22 mei 2019. Voor verdere info: tel. 030 251 37 30

Aanmeldingsformulier
Themamiddag Niet Aangeboren Hersenletsel en 3 gangen Diner
Datum:
Woensdag 22 mei 2019 Aanvang: 14:00 uur
KBO Stad Utrecht
Ontmoetingsruimte Sint Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Kosten Leden

€ 6,00

Introduces

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Email:

€ 7,50

Aantal deelnemers
Inleveren

Joyce Tjoa
Email:

Eduard Verkadelaan 115
Joyce.kbo@casema.nl
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3584 GT Utrecht

Terugblik
Dagtocht dinsdag 26 maart 2019 naar ELBURG.
Fantastische zandverhalen en varen op het Veluwe meer
Rick Nieuwenhuizen uit Huizen is vandaag onze
chauffeur. Hij heet ons welkom en moppert een
beetje maar dat mag op de vroege morgen over
dat Elburg busonvriendelijk is geworden. Dan
volgt Anita die heeft haar roeping gemist als
weervrouw. Zij geeft een belangrijke
huishoudelijke mededeling door dat er géén
opstapmogelijkheid meer is voor de leden uit
Maarssen die stappen voortaan in Utrecht in de
bus. Zij wenst ons een hele fijne dag toe en laten wij genieten vandaag.
We zijn om 10.15 uur bij de koffie aangeland te
Elburg. De koffie en gebak en het vriendelijke
personeel haalt ons uit de ochtendstemming.
We gaan nu de expositie van de Bijbelverhalen
in het zand bekijken. Er zijn drie immens grote
hallen aan de Havenkade. De 62 jarige
geestelijke vader Aad Peters maakt Elburg een attractie rijker. Hij heeft
twee jaar over dit prachtige schouwspel “Eerst zien dan geloven” gedaan.
Hij is Artiest Tv-maker en Poppen speler.
Wij mogen fotograferen maar één zandverhaal niet omdat de expositie op
2 april officieel wordt geopend met dit tafereel door de hoofdrolspeler van
Jesus Christ Superstar Ted Neeley Om deze
zandverhalen te kunnen vertellen hebben ze
het zand uit het Markermeer gebruikt. Er is
meer dan 25.000 uren gewerkt door 35
beeldhouwers uit de hele wereld zij komen
voornamelijk uit Rusland. Ik heb het tafereel
van Willibrord gefotografeerd omdat hij geen
onbekende is in Utrecht.
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We gaan nu lunchen we lopen 120 meter naar
het lunchadres De Haas te Elburg waar ons een
Veluws lunchbuffet wacht. Opeens komt bij mij
de kreet naar boven ”mijn naam is haas!”
Ik vergeet helemaal een foto te maken van het
kleurrijke buffet, omdat ik zo lekker zit te
smikkelen...en anderen met mij.
Ik loop even naar buiten. Ik heb rechtsom de hoek van
het restaurant een toren gezien die ik wil fotograferen.
Deze dertiende -eeuwse toren in de
Zuiderstraat is van de Nicolaaskerk
geweest, maar die wordt slecht gebouwd,
zodat deze toren weer gerenoveerd moet
worden, daarna brandt de toren af en nu is het een
uitkijktoren geworden.
Rick laat zich weer horen “er komt geen kip meer in de kerk daarom staat
de haan er bovenop.”
We gaan nu naar de Rederij Randmeer in Elburg
waar wij een rondvaart gaan maken van 50
minuten. De boot vertrekt om 14.30 uur richting
Harderwijk. We gebruiken een drankje en luisteren
naar de verhalen van de kapitein die bovendeks zit.
Zorgzame Chauffeur Rick wacht ons op. Hij brengt
ons naar de bus om in te stappen en weer huiswaarts
te keren. Wat een bijzondere reis.
We gaan weer met veel boeiende opgedane
ervaringen naar huis. Iedereen heel hartelijk bedankt
die aan dit gebeuren heeft meegewerkt.
Bea van Beckhoven-van der Schoot
BvBeckhoven&Schoot photography
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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
PALING EN NOORD-VELUWS MUSEUM
Dinsdag 28 mei 2019
Vandaag gaan we naar het eerste Nederlandse Palingmuseum, geopend in
2017, van eigenaar Palingrokerij en Vishandel Dries van den Berg te Harderwijk. Allerlei wetenswaardigheden over de paling worden hier uiteengezet. Bijvoorbeeld dat de paling 'waarschijnlijk' (niemand heeft de paring
ooit aanschouwd) wordt geboren zo'n 6000 km hier vandaan in de Sargassozee, een gebied in de Atlantische Oceaan als wilgenbladvormige larf.
Hoe komt die larf dan als paling in Nederland op uw bord terecht? Sinds
wanneer eet de mensheid paling en wie het meest? Is paling eigenlijk wel
zo gezond? Wat is het verschil tussen paling en aal? Kortom: stel al deze
en uw eigen vragen. Ze worden allemaal beantwoord. Ook allerlei vistechnieken voor het vangen van de paling en het roken ervan PlUS het
proeven ervan komen aan bod. Tot slot kunt u met een paling uit de winkel dit wetenswaardig uurtje besluiten.
's Middags om twee uur bezoeken we in Nunspeet het Noord-Veluws
Museum. Hier hangt de vaste collectie schilderijen en tekeningen van kunstenaars, die tussen 1890 en 1950 buiten tussen Nunspeet en Elspeet als
groep schilderden. Geïnspireerd door het impressionisme.
Momenteel geeft het museum een overzicht van het werk van de op Java
geboren Arthur Briët. Ooit een studiegenoot van Vincent van Gogh. Behalve intieme interieurstukken, sfeervolle landschappen en magistrale
portretten heeft Briët zijn bijnaam: 'Rembrandt van de Veluwe' te danken
aan zijn stijl van schilderen: de “clair – obscur” = kenmerk van de stijl van
Rembrandt van Rijn, die weer geïnspireerd was door de Italiaanse schilder
Caravaggio. Briët combineert zowel een naturalistische als impressionistische penseelstreek. Veel van zijn werk is door Rusland aangekocht. In Nederland hangt werk van Briët in het Gemeentemuseum Den Haag, het
Centraal Museum te Utrecht, Het Drents Museum te Assen, het Singer in
Laren, het Noord-Veluws Museum en diverse andere musea. U krijgt in
het museum– voordat u gaat rondlopen – een inleiding van ongeveer 15
minuten.
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Programma:
Opstap bus vanaf 08.50 uur te Utrecht, Winkelcentrum Overvecht bij
C&A. Uiterlijk vertrek Utrecht om 09.05 uur (In Maarssen géén opstap)
10.00 uur
11.15 uur
12.30 uur
14.00 uur

Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk
1 x koffie & gesorteerd gebak.
Dries van den Berg te Harderwijk:
arrangement inzake palingen.
Partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk:
koffietafel met kroket.
Noord-Veluws Museum in Nunspeet:
collectie Arthur Briët. Museumjaarkaart meenemen

Rond 17.30 uur hopen we weer op onze 'instapplaats' terug te zijn.
Gasten met een museumkaart hebben gratis toegang tot het museum.
Deze museumkaart moet wel daadwerkelijk gescand worden aan de
kassa. De korting bedraagt € 7,00.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT te Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht is € 56,00 overmaken op de rekening van
de SeniorenReisClub e.o NL 15 INGB 0007 5390 75
Met een museumjaarkaart bedraagt de prijs van deze dagtocht: € 49,00
Vermeldt a.u.b. op uw inschrijfformulier of u in het bezit bent van deze
kaart.

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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Hulp bij uw belastingaangifte?
KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van u belastingaangifte of wanneer u
vragen heeft dan kunt u een email sturen naar:
belastingservice@kbostadutrecht.nl of en brief sturen naar de coördinator
belastingservice, Joyce Tjoa, Eduard Verkadelaan 115, 3584 GT Utrecht.
Vermeld in deze email u lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats
en telefoonnummer. Vanaf 4 maart 2019 wordt er met u contact opgenomen voor het maken van een afspraak.
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag
Vanaf 4 maart 2019 kunt u ook telefonisch contact opnemen met
met de coördinator belastingservice voor het maken van een afspraak of
voor u eventuele vragen.
Als lid van de KBO Stad-Utrecht betaalt u alleen een onkosten vergoeding
aan de belastinginvuller van € 12,50 voor de reis en administratiekosten,
Deze contant af te rekenen met de belastinginvuller.
Coördinator belastingservice KBO Stad Utrecht
Joyce Tjoa, Telefoon: 030 - 251 37 30
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl

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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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.

Licht.
Eerste licht
morgenlicht
dag in zicht
spel en plicht
in evenwicht.
Middaglicht
warm gezicht
ogen dicht
naar binnen gericht
niks verplicht.
Avondlicht
taak verricht
nieuwsbericht
dag overzicht
voor slaap gezwicht…..
Henny van der Weiden
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Bezoek en rondleiding in Slot Zuylen
Dinsdag 21 mei
Aanvang: 14:00 uur
Slot Zuylen is een kasteel in het dorp Oud-Zuylen aan het begin van de
Vechtstreek en aan de rand van de stad Utrecht. De geschiedenis van het
slot begint al in de 13e eeuw. De heer van Suilen en Anholt bouwde toen
een woontoren. In de loop van de eeuwen volgde de ene uitbreiding na de
andere en ook de eigenaren volgden elkaar op. Uiteindelijk kwam het slot
in bezit van de familie van Tuyl van Serooskerken.
Eén van de bekendste bewoners van het slot was schrijfster Belle van
Zuylen. Het bestuur nodigt u uit om met elkaar een bezoek te brengen aan
dit bijzondere kasteel met de mooie tuinen, de slangenmuur, het koetshuis
en nog veel meer bezienswaardigheden.
Het kasteelmuseum is alleen te bezoeken onder begeleiding van een gids.
Er is geen lift en de bovenverdieping is voor minder validen helaas niet
toegankelijk.
13:45 uur: Samenkomst bij de kassa.
Entree € 13. U-pas houders € 9,50. Alleen in de tuin wandelen € 3,50.
Met museumkaart: gratis toegang.
Bereikbaar:
Openbaarvervoer: Vanaf Utrecht centraal bus 5, perron D4 (vertrek om de
15 minuten), uitstaphalte Oud Zuilen. Na ongeveer 10 minuten lopen via
de Zuilenselaan bereikt u de ingang en de kassa.
Auto: er is parkeergelegenheid dichtbij de ingang.
Na de rondleiding kunt u voor eigen rekening wat gebruiken in het
restaurant en daarna nog de tuinen bewonderen. We hopen ook veel KBOleden te ontmoeten op dinsdag 21 mei.
Organisatie is in handen van de PCOB stad Utrecht
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Activiteiten 2019
Vrijdag 17 mei 2019 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel Rafaelkerk Aansluitend koffie of thee
Dinsdag 21 mei 2019 Aanvang: 14:00 uur
Bezoek en rondleiding in Slot Zuylen
Woensdag 22 mei 2019 14:00 – 18:30 uur
Themamiddag Niet Aangeboren Hersenletsel en Diner
Dinsdag 28 mei 2019
Dagtocht Paling en Noord-Veluws museum
Dinsdag 25 juni 2019
Dagtocht Bijzondere eiland Tiengemeenten en tekeningen van Rien
Poortvliet.

VOORJAAR !!
EEUWENOUDE WETTEN...
VOL VAN VLUGHEID
KNOPPEN REIKEN NAAR HET LICHT
NESTELENDE VINKEN
VLUG EN VLIEGEND
FLADDERENDE VLEUGELS
VOORJAAR!!
MORGEN TRILT DE ZOMERHITTE.....
P.VAZAL
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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.

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 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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