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Naam
Hans Stahl
Har Beelen
Mien Leistra
Joyce Tjoa
Dick v.d. Horst

Functie
Voorzitter

vacature
Secretaris
030 - 697 62 41
Ledenadministratie 030 - 251 37 30
Bestuurslid
030 - 271 62 93

Secretariaat
Ledenadministratie
Redactie Rondomme
Nestor bezorging
Webmaster

Bestuur
Telefoon
06 - 165 32 419
(tussen 19-20 uur)

Schorteldoeksesteeg 1
info.kbostadutrecht@gmail.com
Eduard Verkadelaan 115
joyce.kbo@casema.nl
Merelstraat 8
stadutrecht.rondomme@gmail.com
Merelstraat 8
f.vd.horst@hccnet.nl
Merelstraat 8
f.vd.horst@hccnet.nl

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

Bankrekening contributie NL06 INGB 0003944417
t.n.v. KBO stad-Utrecht
SeniorenReisclub Utrecht en Omstreken
Contactpersoon
Anita van Basten
A. Romerostraat 625
3573 AT
Utrecht
Telefoon
030 296 0093
Email
euau68gw@hetnet.nl
Bankrekening
NL15 INGB 0007539075
t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Het beheer van deze rekening is in handen van de KBO Stad-Utrecht.
Kopij juni uiterlijk
8 mei 2017
Inleveren per post of e-mail:
stadutrecht.rondomme@gmail.com
Oplage 820 stuks
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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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Van de voorzitter
Beste KBO leden,
Na vruchtbare gesprekken met de Locatieraad en de Pastoraatsgroep
van de Sint-Aloysius geloofsgemeenschap mocht de KBO Stad Utrecht
op 21 april 2017 te gast zijn in de Antoniuskapel van de Sint-Aloysiuskerk om samen de geloofsgemeenschap Eucharistie te mogen vieren.
Je voelde de warmte van verbondenheid en de dankbaarheid van de
aanwezige gelovigen om samen te mogen vieren en deze warmte werd
ook meegenomen naar koffiekamer waar de gastvrouw ons voorzag van
een heerlijk bakje koffie of thee met een verrassend koekje.
Gelovigen die voor de eerste keer een KBO-viering mee vierde spraken
hierover hun dankbaarheid uit. We zijn bestuur van KBO Stad Utrecht
dan ook verheugd dat we deze mooie stap naar de andere kant van de
stad hebben mogen maken en hopen u op vrijdag 16 juni 2017 weer aan
deze kant van de stad te mogen ontmoeten.
Verder is het gelukt om op voorstel van mevrouw J. Simons, nadat de
belangstelling was gepolst in de Rondomme om een mooi programma
samen te stellen voor een bezoek aan het museum Catharijne Convent
waar op dit moment een Maria tentoonstelling plaats vindt. U vindt de
informatie verderop in deze uitgave.
In de volgende uitgave zullen we informeren over een themamiddag
over levensvragen en levensverhalen. De heer Adriaan van Egmond zal
u dan op een interactieve en geïnspireerde manier zijn ervaringen met u
delen.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Dhr. J.B.J. Soons, Dhr. G.G.M. Lachmeijer, Mevr. E.M. Sluijs,
Mevr. A.G. van den Hurk.
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
Dhr. J.H. Beekman, Mevr. M.F.E.H. van Eijndhoven, Mevr. G.A. Bonekamp.
Mevr. T.M. Elshof-Beuvens, mevr. H.M.Bakker
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
Rijbewijskeuring:
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085-4883616. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Emailadressen leden
Ook de KBO Stad-Utrecht ontkomt er niet aan om haar
leden via 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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Dagtocht 23 mei 2017
DEKSELSE PANNETJES EN PALEIS HET LOO
Na dat we zijn ingestapt is de eerste stop om
10:00 uur bij Pannenkoekenhuis De Langenberg
in Ede waar we zullen gaan genieten van een
kopje koffie en gebak

Via een toeristische route stoppen we dan
rond 12:15 uur bij Brasserie KriebelZ in
Terwolde op de Dorpsstraat. Voor sommigen
van ons het beste bus diner van Nederland.
Zo lekker vinden ze de drie met zorg bereide
hoofdgerechten, geserveerd in gezellige Dekselse
Pannetjes, waarbij zes bijgerechten worden
opgediend. De eigenaren Helma en René zien toe dat
alles voor ons naar wens is, inclusief de gezelligheid.
Hierna is het plan rond 14.30 uur te arriveren bij
Paleis Het Loo te Apeldoorn. Van oudsher was
Paleis Het Loo de favoriete zomerresidentie van de Nederlandse stadhouderlijke en koninklijke familie.
Het interieur ademt de sfeer van de
Oranjes die hier ruim 300 jaar woonden.
Via een dubbelexpositie kunt u
kennisnemen van het boeiende maar ook
bewogen leven van ons vorstenhuis.
In het Paleismuseum kunt u ook zien hoe de eerste bewoners, Koningstadhouder Willem III en Koningin Mary II, woonden.

6

De laatste bewoonster was Koningin
Wilhelmina. De barokke tuinparterres,
volgens 17e -eeuwse Hollandse traditie
beplant en rijk voorzien van pergola's,
beelden en vazen zijn uniek in Europa. Een
kijkje in de stallen waar koninklijke
rijtuigen en antieke hofauto’s staan opgesteld is aan te bevelen.
Zo ook de hoeden-expositie van de vorige vorstin Koningin Beatrix is
het bekijken waard.
Thuiskomst: qua tijd altijd onder voorbehoud gegeven is rond 18.00 uur.
Kosten: € 56,50 per persoon. Wanneer u een museumjaarkaart heeft
ontvangt u een korting van € 13,50 op deze reis en betaald € 43,00 in
plaats van € 56,50. Te voldoen op rekening NL15 INGB 0007 539075 van
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Op het inschrijfformulier vermelden dat u in het bezit bent van een geldige museumjaarkaart en deze tijdens de dagtocht meenemen,
Vertrek: 08.30 uur eerste opstap Utrecht, Winkelcentrum Overvecht bij
C&A. 08.50 uur tweede opstap Maarssen, Bizonspoor bij A.H.
Zorg dat u 10 minuten voor vertrektijd aanwezig bent.
Algemeen: Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier. U
vindt deze in het magazine van de KBO Stad-Utrecht “Rondomme”
Dit formulier stuurt u op naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat
625, 3573 AT Utrecht. (U ontvangt geen bevestiging dat uw inschrijfformulier ontvangen is.) Daarna maakt u het gevraagde bedrag van de dagtocht over op het hierboven vermeld rekeningnummer. Zorg dat u zich
ruim voor de vertrekdatum aanmeldt en het bedrag voldoet.
Gratis afmelden kan tot woensdag 16 mei '17
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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
Woensdag 17 mei 2017
Boottocht Rhijnauwen
Vrijdag 19 mei 2017

10:00 – 12:00 uur

Eucharistieviering Mariakapel, Sint Rafaelkerk, aansluitend koffie/thee
Dinsdag 23 mei 2017

Dagtocht Dekselse Pannetjes en Paleis het Loo
Donderdag 8 juni 2017
Dagtocht Rijksmuseum Twenthe Enschede
Vrijdag 16 juni 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Aansluitend koffie/thee
Woensdag 14 juni 2017
Museum Catharijne Convent ( Maria tentoonstelling)
Dinsdag 27 juni 2017
Dagtocht Rotterdam en de Euromast

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

8

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 19 mei 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

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

Soos Rafaelkerk
Dinsdag, aanvang: 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur
Voor informatie kunt u op dinsdag en
vrijdag terecht bij mevrouw Ria Kennedy of
Ton van de Bildt, telefoon: 030 261 12 52
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Dagtocht dinsdag 27 juni 2017
ROTTERDAM en EUROMAST
Na de vertrekplaatsen Utrecht en Maarsenbroek te
hebben aangedaan rijden we naar Boskoop om bij
Flora Boskoop de koffie met heerlijk gebak te gaan
consumeren. Altijd weer een traktatie!
Om 10:45 uur vertrekken we voor een toeristische
route (let op de weer bewoonde ooievaarsnesten!)
en een Stadstoer door Rotterdam naar ons lunchadres.

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

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

Vervolgens bezoeken we de Euromast
met een view over Rotterdam en een
eventuele aankoop in het winkeltje om
op 16.45 uur de terugtocht te aanvaarden naar Maarssen en Utrecht. Om circa
18.00 uur luidt dan het einde van deze
dagtocht.
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Kosten: € 62,00 per persoon. Te voldoen op de SeniorenReisClub Utrecht
e.o. rekening, nummer NL 15 INGB 0007 5390 75.
Vertrek: eerste opstapplaats Utrecht Winkelcentrum Overvecht bij C&A
om 08.30 uur. De tweede opstap is in Maarssenbroek Bisonspoor achter
A.H. om 08.55 uur. Zorg dat u 10 minuten voor vertrektijd aanwezig
bent.
Algemeen: Aanmelden voor de dagtocht via het inschrijfformulier. U
vindt deze in het magazine “Rondomme” van de KBO Stad-Utrecht
Dit formulier stuurt u op naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat
625, 3573 AT Utrecht. (U ontvangt geen bevestiging dat uw inschrijfformulier is ontvangen.) Daarna maakt u het gevraagde bedrag over op het
hierboven vermelde rekeningnummer.
Wilt u er zeker van zijn voor deelname in aanmerking te komen, geeft u
zich dan zo snel mogelijk op. Vol is namelijk vol. En we hanteren de
spelregel: “de laatste aanmelding/en valt/vallen – indien dus nodig –
het eerste af “
U kunt zelf gratis annuleren tot uiterlijk woensdag 21 juni 2017
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50 PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13.30 uur, kosten € 6,50

Programma: 01-02-08-09 mei 2017
Race
Het waargebeurde en indrukwekkende Race
vertelt het verhaal van de iconische atleet Jesse Owens
die tijdens het naziregime van Hitler maar liefst vier
gouden medailles in de wacht sleepte tijdens de
Olympische Spelen in Berlijn in 1936.
Een indrukwekkende prestatie waarmee de AfroAmerikaanse sporter geschiedenis schreef. In Race
volgen we Jesse op weg naar de Olympische Spelen ten tijde van de toenemende rassendiscriminatie in Duitsland. Samen met zijn coach zet hij
alles op alles om, ondanks de dreigende omstandigheden, zijn droom als
Olympisch Kampioen waar te maken.
Regie: Stephen Hopkins
Cast: Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten,
William Hurt
Lengte: 135 minuten

Programma: 15-16-22-23 mei 2017
Love & Friendship
Love & Friendship is een vilein en fris liefdesdrama
gebaseerd op Jane Austens nooit eerder verfilmde brievennovelle Lady Susan.
Lady Susan trekt tijdelijk in bij haar schoonzus. Samen
met haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia bekokstooft
ze sluwe plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een
echtgenoot te helpen.
De mannen zijn blind voor haar doortrapte gedrag.
Regie: Whit Stillman
Cast: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Emma Greenwell
Lengte: 90 minuten
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Boottocht Rhijnauwen
woensdag 17 mei 2017
De PCOB biedt voor de KBO en PCOB
leden een boottocht aan vanuit stadscentrum van Utrecht naar Rhijnauwen.
Om 10:30 uur vertrekken we vanaf Rederij Schuttevaer, Oudegracht 85, hoek
Lange Viestraat.
We varen via de grachten en de rivier de Kromme Rijn door de bossen
van Amelisweerd, een prachtig natuurgebied, naar Rhijnauwen.
Om 12:00 uur komen we aan bij het theehuis Rhijnauwen waar u op eigen kosten kunt genieten van een kopje koffie, pannenkoek of iets anders naar keuze. Tevens is er de mogelijkheid dat u een wandeling kunt
maken in deze mooie omgeving. Een kopje koffie, thee of frisdrank
wordt u aangeboden door de PCOB.
Om 14.30 uur vertrekken we richting Utrecht waar we naar verwachting
om 16:30 uur zullen aankomen op vertrekplaats. Kosten € 19,95 per persoon. U dient zich uiterlijk op 12 mei 2017 aan te melden bij
Cock Voorrips, tel 030-2314123 of per email c.voorrips@zonnet.nl.
De aanlegplaats is middels een veilige trap goed bereikbaar. Wanneer
het voor u niet mogelijk is om gebruik te maken van deze trap kunt u
gebruik maken van de lift bij restaurant Oudaen. Geeft u dit aan bij u
aanmelding.
U dient op woensdag 17 mei 2017 uiterlijk om 10:00 uur aanwezig te zijn
bij Rederij Schuttevaer, Oudegracht 85, hoek Lange Viestraat.
Diverse bussen stoppen bij de uitstaphalte op het Neude waaronder
de bussen 2, 7, 8, 28
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Museum Catharijne Convent
Maria tentoonstelling
Woensdag 14 juni 2017
U heeft n de kans om haar te ontmoeten. Mooie en
verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst
vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal.
Ga met Maria op een inspirerende reis door twee
millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en
meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling die de gehele bovenverdieping van het museum beslaat.
Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen
van kunst te volgen. Ook thema’s als devotie en bedevaart passeren de
revue. De tentoonstelling laat zien hoe zeer Maria een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.
10:30 uur
11:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
14:00 uur

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

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

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

Voa (ouderen adviseur)

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulp:

Joyce Tjoa
Har Beelen

030 - 251 37 30
06 - 174 70 060

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

112
0800-8112
112
0900-8844
0900-1844

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht!
Via 06-38146758 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel
mogelijk antwoord op uw vraag. De gemeente probeert een half jaar of
dit goed werkt. WhatsApp is een handig communicatie middel voor
iedereen met een zogeheten smartphone.

Informatienummer personenalarmering
In de vorige Ouderen Info stond helaas een onjuist telefoonnummer
voor informatie over personenalarmering in Utrecht. Daarom hierbij nog
even de correcte gegevens: Careyn Personenalarmering: 088- 123 99 88
of AxionContinu Servicebureau: 030 – 282 22 77.
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Dagtocht 8 juni 2017
ITALIAANSE MEESTERS UIT DE RENAISSANCE
EENMALIG IN NEDERLAND
Geen museum in ons land bezit een schilderij van
Rafaël of Bellini. Nu pronken er zelfs twee (in
bruikleen) van Raffaello Sanzio in het Rijksmuseum Twenthe: zijn 'Engel' en 'Zegenende Christus'.
Wereldberoemde werken.
Ook van Bellini de prachtige Madonna in het
rood, die vol aanbidding naar haar kind kijkt. De
kleine Jezus is zo levensecht weergegeven, dat
het net lijkt alsof je hem ziet ademen.
Een favoriet van het publiek is Lorenzo Lotto's
'De aanbidding van de herders'. Wie smelt er niet
bij het zien van baby Jezus, die met beide handjes
het lammetje aait?
In totaal een tentoonstelling van 45 topstukken
uit de 16e eeuwse Italiaanse schilderkunst,
waarvan enkele nooit Italië verlieten. Dat Rijksmuseum Twenthe nu zo’n royale keuze uit de
kerncollectie van de Pinacoteca Tosia Martinengo
in Brescia mocht maken was alleen mogelijk omdat dit museum enige
jaren gesloten is voor renovatie. Ook de Galleria dell'Accademia in Venetië heeft bijdragen geleverd.
Magistrale meesterwerken uit de gloriejaren van de Italiaanse Renaissance zijn er te bewonderen zoals werk van Tintoretto, Moroni, Titiaan,
Lotto, Rafaël en Bellini.
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De kosten bedragen € 55,00 per persoon. Korting museumjaarkaarthouder is € 7,00 p.p. Dat u in het bezit bent van een geldige museumkaart dient u bij uw reservering op het inschrijfformulier op te geven en
de museumkaart op deze dagtocht bij u te hebben.
Voor deze dagtocht zijn al enige tijd geleden mensen van de KBO en
ANBO telefonisch benaderd door Anita van Basten met de vraag of zij
interesse in deze tentoonstelling hebben. Dit feit betekent niet dat – als u
ja hebt geantwoord - u dan automatisch zich heeft opgegeven. Het telefoongesprek was louter bedoeld te peilen of er genoeg belangstelling
was voor deze dagtocht.
En dat bleek nèt niet voldoende te zijn om een bus te laten rijden; maar
wèl als EemlandReizen ook deelnemers zou kunnen gaan werven. Dus
bij interesse: geef u op per inschrijfformulier. Daarna op de gebruikelijke
wijze de betaling via de rekening van Senioren-ReisClub Utrecht e.o.
NL 15 INGB 00075390 75 voldoen.
08:45 uur Vertrek vanaf Utrecht winkelcentrum Overvecht, achter C&A
12:45 uur Aankomst Rijksmuseum Twenthe Enschede
U kunt nu kiezen tussen sight seeing en/of een privé lunch
nuttigen in Enschede òf direct het Rijksmuseum Twenthe in.
14:00 uur Lezing Renaissance Portretkunst Deze lezing is gratis
U entree bewijzen voor het museum en de lezing krijgt u bij aankomst
overhandigd door een medewerker van EemlandReizen.
Onderweg zal er tijdens een tussenstop koffie en gebak worden verzorgd en na afloop van het museumbezoek zal er een 3-gangen diner
worden verzorgd
Thuiskomst tussen 20.00 en 21.00 uur.

17

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

: ______________________________________

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 2017 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt
hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het
lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens
één jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden op uiterlijk 30 november van het
kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de
voordelen van het lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
 Mevrouw  De heer (kruis het gewenste hokje aan)
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mailadres

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

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

De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)


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



30,00 euro per jaar door middel van overschrijving

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