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Van de Voorzitter
Nu de Rondomme bij u weer in de brievenbus ligt gaat de klok weer een
uur achteruit. Het worden de donkere dagen richting de kerst.
In de afgelopen maanden hebben we te maken gehad met hoge buitentemperaturen. Nu de buitentemperaturen weer dalen stijgt de temperatuur weer in uw woning.
Voor veel senioren zal de temperatuur binnen misschien wel dezelfde zijn
als buiten omdat ze de energierekening niet kunnen betalen als gevolg van
dit kabinetsbeleid dat besloten heeft om de gasprijzen te verhogen.
Deze senioren moeten het doen met een extra trui of deken; als ze deze al
kunnen betalen. Wanneer ze dit wel doen gaat dit ten kosten van een lege
maag omdat hun financiële middelen al dermate beperkt zijn voor de inkoop van de dagelijkse levensbehoefte zoals een sneetje brood met beleg
en een warme maaltijd.
Verder worden deze senioren al extra getroffen door de verhoging van de
btw op de dagelijkse boodschappen waardoor de inkoop van gezonde
producten steeds beperkter wordt met als gevolg dat dit de gezondheid
van de senioren niet bevordert.
Dit heeft tevens als gevolg dat steeds meer senioren gebruik moeten gaan
maken van de gezondheidszorg die ze nu al niet meer kunnen betalen en
daarbij stijgt de maandelijkse premie aankomend jaar ook nog eens.
Hierdoor kunnen veel senioren de vaste lasten niet meer betalen en stijgen
bij hen de schulden die ze vervolgens ook niet meer kunnen aflossen.
Deze senioren komen vervolgens de deur niet meer uit. Ze praten er niet
over omdat zij zich hiervoor schamen met als gevolg dat de eenzaamheid
zal toenemen.
Iedereen gaat er op vooruit volgens dit kabinet, maar wie is iedereen?
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Dhr. J.M. Verschuur, Mevr. E.C.A. Oostveen-van Amerongen
Dhr. Jasper Vulto, Dhr. Jan Verhoeff, Mevr. LM Winkel-Toolen.
Dat zij moge rusten in vrede.
Wij heten welkom,
Mevr. Anne-Rose de Bruijn, Mevr. AHJ den Boer
Dhr. en Mevr. van den Boogaards
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Mariakapel Rafaelkerk
Vrijdag 16 november 2018
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

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 betaald u een bijdrage
van 6,50 Euro per maand.
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KBO Stad-Utrecht en
Ziektekostenverzekering
In 2018 betalen we allemaal meer voor zorg en zorgverzekering. Vooral
senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Wij lobbyen om deze
financiële gevolgen te beperken. U kunt ook gebruik maken van de
voordelige collectieve zorgverzekering die u kunt afsluiten als u lid bent
(of wordt) van de KBO Stad Utrecht

Alle voordelen op een rij:
100% acceptatie voor de basis- en aanvullende verzekeringen, ongeacht
uw leeftijd of ziektegeschiedenis (enkele acceptatievragen worden alleen
gesteld bij tandartsverzekering 3 en 4 sterren).





8% korting op de basisverzekering
10% korting op de aanvullende verzekeringen
10% korting op de tandartsverzekeringen
25% korting Extra Vitaal Pakket

 Gratis het Extra Aanvullend KBO-PCOB Pakket
 6 extra fysiotherapie en oefentherapiebehandelingen
 Rijbewijskeuring (max € 35);
 € 250,- extra vergoeding bovenop de vernieuwde mantelzorg
regeling.
 € 20 tegemoetkoming in het KBO lidmaatschap tijdens het eerste
verzekeringsjaar. Wordt uitbetaald door Zilverenkruis
 Extra Vitaal Pakket met o.a. dekking personenalarmering, gezondheidscheck, hulpmiddelen en hoorzorg.
 Hulp bij mantelzorg maximaal € 250 aanvullend op de vergoeding
vanuit de aanvullende verzekering.
 Tot € 1.250,- vergoeding voor hulp aan huis na ziekenhuisverblijf (onderdeel Extra Aanvullend KBO-PCOB pakket).
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En overstappen is kinderlijk eenvoudig. Aanmelden is voldoende.
Zilveren Kruis zegt uw huidige zorgverzekering voor u op. Wij regelen
het voor u. Snel, goed en natuurlijk gratis. Of ga naar www.zk.nl/kbopcob.
Voor eventuele vragen kunt ook contact opnemen met Joyce Tjoa via
telefoonnummer: 030 - 251 37 30 of via de email: joyce.kbo@casema.nl

Vervolg van de reis door Jordanië
15 november 2018
Was u er bij in maart van dit jaar, toen we de mooie presentatie over
Jordanië zagen en genoten van alle bijzonderheden wat ds. Weeber
vertelde? Dan bent u ook vast nu weer van de partij, als we op
15 november de reis door Jordanië gaan vervolgen.
Eerst brengen we een uitgebreid bezoek aan de stad Petra. Verder zien we
onder andere de berg Nebo. Dan de rivier de Jabbok, waar Jacob vocht
met de Engel en nog veel meer plaatsen in Jordanië, waar ds. Weeber
allerlei wetenswaardigheden over weet te vertellen.
U bent welkom bij deze indrukwekkende presentatie. Een middag die u
niet mag missen! Waarbij KBO leden van harte welkom zijn.
Aanvang: 14:00 uur, zaal open om 13.45 uur
Halverwege de presentatie is er pauze en de middag eindigt rond 16 uur.
Locatie: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang Obbinklaan).
Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard, vlak naast de kerk.
De organisatie van deze reis is in handen van de PCOB Stad Utrecht.
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UITNODIGING
Algemene ledenvergadering KBO Stad-Utrecht
Woensdag 28 november 2018

Pastoraal Centrum Aloysius Kerk.
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).
AGENDA
1.

Opening

2.

Overweging

3.

Mededelingen

4.

Verslag ALV d.d. 29 november 2017

5.

Voorstel begroting 2019 (stukken ter vergadering)

6.

Vaststellen contributie 2019 (stukken ter vergadering)

7.

Benoeming kascontrolecommissie 2017 en 2018

8.

Bestuursverkiezing

9.

Stand van zaken KBO Provincie Utrecht

10.

Stand van zaken KBO – PCOB

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
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Verslag ALV KBO Stad-Utrecht op 29 november 2017
Aanwezig: Hans Stahl (VZ), Mien Leistra, Joyce Tjoa, Dick van der Horst
en een 20-tal KBO leden. Verslag Charles Vrencken.
01.

Opening
Hans Stahl opent de vergadering. Wim Sluis van de Provincie laat
zich verontschuldigen. Ook zijn vervanger kon niet aanwezig zijn.

02.

Overdenking
Mien Leistra houdt een korte overdenking over “loslaten”, een
meditatie van Nelson Mandela.

03.

Mededelingen
Zie opening

04.

Verslag ALV d.d. 26 april 2017
Har tekent bij het verslag aan dat hij zich onder druk voelde staan
tijdens deze vergadering en dat hij daarna zelf het besluit heeft
genomen af te treden. De vergadering is van mening dat
persoonlijke conflicten niet in de ALV verder moeten worden
besproken. Het verslag wordt vastgesteld.

05.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

06.

Voorstel begroting 2018
Het betreft een voorlopige (op historie berustende) begroting. Het
Bestuur is nog in onderhandeling met de Aloysius en de Rafael over
huur ruimtes. Verder zijn er wat technische problemen met het
inlezen van de cijfers. Ook de contributieadministratie loopt
daardoor nog niet goed. Machtigingen pas in 2018. Mensen worden
benaderd de contributie normaal over te maken voor 2017. Hopelijk
is dit begin december verholpen. In de volgende ALV ook meer
informatie over het lustrumfonds.
Vanuit de zaal is er een vraag over de verhoging van de
bestuurskosten. Dit betreft voornamelijk reiskosten voor
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bijeenkomsten in het land. In de technische begroting komt de
voorzitter terug op deze punten.
07.

Werkplan
Het werkplan is gekoppeld aan de begroting en zal tijdens de
volgende ALV worden vastgesteld (zie onder 8).
Besloten werd af te stappen van “fiscaal gemak”. Komende week is
overleg met de Helpers belastinginvulling.

08.

Vaststellen contributie 2018
De contributie blijft in 2018 gelijk. Vanwege het ontbreken van
opvolgers voor Rondomme bezorgers moeten echter in de toekomst
misschien extra kosten worden gemaakt. Wie heeft een oplossing? In
2018 wordt dit nog aangevuld vanuit de algemene middelen.

09.

Benoeming kascontrolecommissie 2018
Het Bestuur is op zoek naar nieuwe commissieleden. Mensen zullen
worden benaderd. Daarna kan gezocht worden naar een nieuwe
penningmeester.

10.

Stand van zaken KBO provincie Utrecht / Unie KBO
Er komt een nieuw bestuur. Maandelijks is er Voorzittersoverleg.
Besloten wordt, ook m.b.t. zaken die daarna nog naar de
Ledenraad moeten. Gewerkt wordt met hamerstukken. De
statuten zullen hiertoe worden aangepast. Er zijn diverse landelijke
bijeenkomsten gepland voor de leden om verbeteringsvoorstellen
door te geven (plaatsen staan op de website).
Er komen nieuwe opleidingstrajecten waarvan de uitvoering op
lokaal niveau is. De VOA heet voortaan ouderenadviseur. Het
blijft een vrijwilligersfunctie, waarvoor alleen een onkosten
vergoeding geldt.

11.

Praktische zaken
Omdat de Rondomme pas half december verschijnt, nu al
aandacht voor opgave voor de Kerstbijeenkomst in de Aloysius
op 18 december en voor 2 dagtochten (o.a. Amsterdam).
Graag opgeven per e-mail.

10

Als er behoefte aan is zal er voor de Kerstviering vervoer worden
geregeld naar de Aloysius, ook dit graag aangeven. De regiotaxi
heeft lange wachttijden en dit is geen optie.
In januari komt de agenda met activiteiten voor 2018.
De Nieuwjaarsbijeenkomst is in de Rafael op 10 januari 2018.
Het Kathedrale Koor is benaderd om de Jubileumviering op te
luisteren.
Van de reis naar Urk is binnenkort een CD beschikbaar. Film is te
zien op de Website.
12.

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

13.

Sluiting
Voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid

Activiteitenoverzicht
Donderdag 15 november 2018 14:00 – 16:00
Lezing: Vervolg van de reis door Jordanië
Vrijdag 16 november 2018
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Mariakapel (Rafaelkerk) Aansluitend koffie of thee
Dinsdag 27 november 2018
Dagtocht naar de Achterhoek
Woensdag 28 november 2018
Algemene Ledenvergadering

14:00 uur

Maandag 17 december 2018 14:00 uur
Kerstbijeenkomst (Eucharistieviering en een heerlijke maaltijd
Dinsdag 18 december 2018
Dagtocht Walburgiskerk, Librije en Brasserie KriebelZ
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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 29 oktober, 1 en 5 november 2018
Les Gardiennes
Het is 1915. De mannen trekken naar het oorlogsfront en de
achtergebleven vrouwen proberen het dagelijks leven voort
te zetten, wachtend op de terugkomst van de soldaten.
Wanneer de mannen van de Paridier-boerderij vertrekken
naar het oorlogsfront, is het aan de overgebleven vrouwen
om al het zware werk op zich te nemen. Terwijl ze alles op alles moeten
zetten om te overleven, zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het
harde werk en de terugkomst van de soldaten. Tijd:134 minuten.
Programma: 8-12-15-19 november 2018
The Greatest Showman
The Greatest Showman met Oscar genomineerde Hugh
Jackman in de hoofdrol, is een muzikaal spektakel
geїnspireerd door het leven van P.T. Barnum.
Barnum was een visionair die zich van niets wist te
ontwikkelen tot het brein achter „de grootste show van de
wereld‟, een betoverend spektakel en de viering van zijn
levende fantasie. Een voorstelling die een wereldwijd publiek aansprak en
in vervoering bracht.
De film is geregisseerd door nieuwkomer Michael Gracey en voorzien van
de muziek van Oscar winnaars Benj Pasek en Justin Paul (La La Land). De
overige rollen worden vertolkt door Oscar genomineerde Michelle
Williams, Zendaya, Zac Efron en Rebecca Ferguson.
Tijd: 105 minuten.
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Programma: 22 en 26 november, 3 december 2018
Bankier Van Het Verzet
Bankier van het Verzet is het waargebeurde, onbekende
verhaal van Nederlands grootste verzetsheld.
Als bankier Walraven van Hall (Barry Atsma) in de
Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn
financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt
hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall (Jacob
Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote
leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd
kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de broers de grootste
bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: tientallen miljoenen guldens
worden onder het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uit gesluisd.
Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer mensen er van af
weten. Iedere dag neemt de kans toe dat iemand dat ene foutje maakt dat
een einde kan maken aan de daden en het leven van het bankier van het
verzet. Tijd: 123 minuten.

Uitnodiging
Dankviering pastor H. Eppink
Vrijdag 16 november 2018
10:00 – 12:00 uur
Pastor Eppink celebreerde in de afgelopen jaren in de maandelijkse
Eucharistievieringen en was de geestelijke verzorger van de KBO Stad
Utrecht. Enige tijd geleden heeft pastor Eppink om gezondheidsredenen
zijn functie neer moeten leggen. Tijdens deze viering willen wij hem
bedanken voor het geen wat hij voor de vereniging heeft betekend.
Aansluitend aan de viering zullen we gezamenlijk met hem genieten van
een bakje koffie of thee met wat lekkers.
Bestuur KBO Stad-Utrecht
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Dagtocht naar de Achterhoek
Dinsdag 27 november 2018
,,Smokkelen in het Berkelland met snert“
De grensstreek van de Berkel tussen Nederland en Duitsland heeft iets
magisch. In 1992 verdween de grenscontrole tussen Nederland en Duitsland. Voor de bewoners van het Berkelland was smokkelen een 'way of
life'. Deed je er niet aan mee, dan wist je er wel van. Kon je de eindjes maar
net aan elkaar knopen? Dan was smokkelen een oplossing.
Niet geheel zonder gevaar overigens. Smokkelaars bedachten elke keer
weer nieuwe trucs om de grenswachters om de tuin te leiden. Maar die
waren ook niet van gisteren en speelden daar handig op in.
Dat levert heel veel spannende verhalen en grappige anekdotes op. Iets
waar 'onze gids' tijdens de bustocht veel over zal vertellen. De Berkel ontspringt in Billerbeck, Duitsland en stroomt via/bij Eibergen Neder- land
binnen om bij Zutphen in de IJssel uit te monden. Ook bezoeken we op
deze tocht “de barokke parel van het Munsterland”, een in
Zwillbrock gelegen - 300 jaar oude – prachtig barok kerkje, gewijd aan
Franciscus van Assisi.
Programma:
08.30 uur = 1e opstap Maarssen, Bisonspoor bij A.H. buiten
08.50 uur = 2e opstap Utrecht, winkelcentrum Overvecht buiten bij C&A
Voor beide opstapplaatsen geldt:
15 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
10.15 uur

bij Restaurant De Molen in Harskamp : 1 x koffie/thee met
gesorteerd gebak.

12.15 uur

bij Het Muldershuis in Eibergen: maaltijd snert met
roggebrood

Het Muldershuis is van oorsprong een Saksische boerderij uit 1753, gelegen naast de Mallumse Molen (iedere zaterdag in gebruik = oerbrood)
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13.30 uur

Vertrek voor een 2 uur durende Smokkel- en Commiezen
route en bezoek barok kerkje. Alles o.l.v. een gids.

(Een commies is een voormalige ambtelijke rang in Nederland = een administratieve ambtenaar van middelbare rang. In het spraakgebruik wordt
de functie vooral geassocieerd met ambtenaren bij de
douane/belasting.)
Rond 15:30 uur een consumptiestop voor eigen rekening, waarna de
terugreis start naar de Provincie Utrecht. Hier hopen we in Utrecht/
Maarssen uit de bus te kunnen stappen om en nabij 18.00 uur.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze
opsturen naar Mw. Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna de prijs van de dagtocht = € 43,50 overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

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

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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Terugblik op de Dagtocht naar Andijk op
26 september 2018.
Vandaag is onze bus chauffeur Adrie Franken. Hij komt zelf uit
Purmerend en is een geweldige verhalen verteller en dat is boffen, want
hij weet er veel vanaf. We rijden door het
schitterende landschap van Jan Adriaanszoon
Leeghwater 1575-1650. Hij was molenbouwer en
waterbouwkundige en architect.
De eiland polder, het oud
veenweide gebied is zeer
bekend en Adrie
attendeerde ons iedere keer op het prachtige
landschap en zo kwamen we ongemerkt aan bij
waar we een heerlijke koffiepauze hebben gehad
met gesorteerd gebak.
< Dit beeld is gemaakt naar aanleiding van het
75 jarig bestaan van hotel De Zoete Inval.
Opdracht voor dit beeld kwam van de familie
Wempe, die op 19 mei 1930 is begonnen met dit
bedrijf. Nu dus zo‟n 88 jaar geleden. De kroonverwerkt in het beeld- stelt de W voor van
Wempe. Er is ooit een boek verschenen: De
kroon op 75 jaar gastvrijheid. De familiaire
geschiedenis start bij de Vikingen. Vandaar in
het wapen een afbeelding van Vikingboot en
paard.
De spreuk: Nihilo minus quam betekent: Niets meer en niets minder.
Na de Zoete Inval gaan we verder op onze weg totdat we in Wijdenes in
West Friesland aankomen bij de Egelantier. Hier genieten we onze lunch.
Achter in het restaurant tegen de wand staat een egel-terrarium. Een
Afrikaanse pygmee witbuik-egel slaapt op dit moment en wordt niet
wakker van ons geroezemoes.
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Na de lunch rijden we door naar het IJsselmeer
dorp Andijk waar wij worden verwelkomd door
de zus van Marinus van Dokkum en haar man in
de koffiekamer. Daarna gaan we naar een grote
expositieruimte waar Annet een uitgebreide
PowerPoint voorstelling laat zien en na de pauze
een film over het ontstaan van het werk van de
humoristische kunstschilder en illustrator van het
boek van Opa Jan.
De tijd vliegt en de bus staat weer klaar om richting Utrecht te vertrekken.
We hebben geluk er is bijna geen file en om 18:00 uur rijden we weer veilig
het grote parkeerterrein op en we bedanken Adrie en Anita en nemen
afscheid van elkaar. Wat een heerlijke dag hebben we gehad.
Bea van Beckhoven van Der Schoot.
BvB&Schoot photography

Kerstbijeenkomst KBO Stad-Utrecht
Maandag 17 december 2018
Aanvang:14:00 uur
We zullen starten met een Eucharistieviering waarin pastoor Hans
Boogers, pastoor van Katholiek Utrecht in deze viering zal voorgaan.
Vervolgens is er een gezellige middag in de ontmoetingsruimtes
met heerlijke maaltijd. Deze middag zal worden gehouden in het
Pastoraalcentrum Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ
Utrecht.
Het volledige programma zal worden gepresenteerd in de Rondomme van
december 2018. Wanneer u belangstelling heeft kunt zich op voorhand al
opgeven of voor verdere informatie terecht bij:
Joyce Tjoa via telefoonnummer: 030 - 251 37 30 of via de email:
joyce.kbo@casema.nl.
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Utrecht Lezingen
Iconen in de decembermaand
Lezing door
drs. Chiel Egberts
Orthodoxe Kathedraal van
Radauti in Roemenië
Iconen zijn een belangrijk onderdeel in de beleving van het Oostersorthodoxe geloof. Vooral de kersticonen nemen daarbij een bijzondere
plaats in.
Landen als Rusland, Griekenland en Roemenië herbergen een schat aan
iconen. Athos in Griekenland staat zelfs bekend als de bakermat van
iconen. Daar worden ze al duizend jaar door monniken geschilderd.
Dat kunnen afbeeldingen zijn van de geboorte van Christus of van Maria
en de heiligen, maar ook van scènes uit de bijbel of legenden uit andere
geschreven bronnen.
De Oosters-orthodoxe traditie ziet een icoon als venster naar de
eeuwigheid. In talrijke Oosterse kerken en kloosters zijn deze prachtige
afbeeldingen te bewonderen.
In deze lezing kunnen we genieten van de vele sprookjesachtige iconen
die zijn afgebeeld op de muren in de Roemeense kerken en kloosters en
die één groot visueel spektakel vormen.
We maken kennis met een geloof dat minder met horen heeft te maken,
maar des te meer met zien.
De toegang en de koffie en thee zijn gratis Wel verwachten wij een
bijdrage in de collecte van minimaal 5 euro om de kosten te dekken
Iedereen is hartelijk welkom. De Zaal is open vanaf 13.30 uur
Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag 28 november 2018 om
14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht.
Het is bereikbaar via diverse buslijnen; in de directe omgeving is
voldoende (gratis) parkeerruimte.
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Dagtocht Walburgiskerk, Librije en Brasserie KriebelZ
dinsdag 18 december 2018
Deze kerstdagtocht brengt ons naar het oude verleden van Nederland en
naar het in moderniteit levende Nederland.
In de elfde eeuw werd de Romaanse Kerk in Zutphen gebouwd door de
bisschop van Utrecht naar het model van andere Utrechtse kerken.
Achthonderd jaar bouwgeschiedenis volgde = aanbouw/verbouw/
wederopbouw/restauratie/etc. Thans kunnen we driedubbel genieten van
al het moois dat de Walburgiskerk te bieden heeft. Het alom beroemde
Henrick Bader orgel met zijn prachtige renaissanceklanken en zijn
laatbarokke toevoegingen. Met daarnaast in het koor van de kerk het
Ahrendorgel en in de Credo kapel het Hillebrandorgel.
Ook noemenswaard de gotische kaarsenkroon, het koperen doopvont en
de mooie kerkschilderingen. Maar de Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuur historische monumenten in Nederland
en daarbuiten. Behalve de Librije in Cesena (Italië) is alleen “onze” kettingbibliotheek in deze kerk in al zijn oorspronkelijkheid bewaard gebleven. De collectie in Zutphen bestaat uit ongeveer 750 boeken, waarvan
meerdere vastgeketend liggen op eeuwen- oude lectrijnen.
Boeken, vele unica, die dateren uit de eerste periode van de boekdrukkunst, de tweede helft van de vijftiende eeuw. Een belangrijk werk is een
eerste druk van het 'De revolutionbus orbium coelestium' = de omwenteling van de hemellichamen van Nicolaas Copernicus. De Librije heeft dertig jaar als openbare leeszaal gefunctioneerd, maar ademt nog steeds de
sfeer zoals die in 1564 bij de opening moet zijn geweest.
Programma:
10.15 uur = 1e opstap Maarssen, als mogelijk: Bisonspoor buiten bij A.H.
10.30 uur = 2e instap Utrecht, parkeerplaats C&A Overvecht
Voor beide opstapplaatsen geldt: 15 minuten vóór vertrek aanwezig zijn
12.00 uur

bij Restaurant De Heideroos in EERBEEK koffietafel + kroket
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14.00 uur
17.30 uur

bij Walburgiskerk in ZUTPHEN entree kerk, incl. bezoek
Librije, alles o.l.v. een gids
bij Brasserie KriebelZ in TERWOLDE Dekselse pannetjes wild
plus soep en 10 minuten kerstsprookje.

Tot besluit:

Deksels dessert

Rond 21.30 uur verwachten we weer thuis te zijn.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier en deze opsturen naar Mw. A. van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht. Daarna de prijs van de dagtocht = € 58,50 overmaken op rekeningnummer :
NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Gratis annuleren kunt u de woensdag vóór de dagtocht begint.

Levenseinde bij dementie
woensdagavond 7 november 2018
tijd: 19.30 – 21.00 uur
Organisatie: Alzheimer Nederland, afdeling Stad Utrecht
Levenseinde bij dementie is geen makkelijk onderwerp. Wie niet meer
wils bekwaam is, kan een eerder opgesteld euthanasieverzoek meestal niet
meer bevestigen. Dat maakt euthanasie in veel gevallen moeizaam.
Op deze avond geeft een voorlichter van de NVVE (Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie) informatie over onder ander het
belang van de wilsverklaring, het belang van vroeg diagnostiek,
wils(on)bekwaamheid en de dilemma's voor patiënt, arts en naasten.
Huisarts Wietze Eizenga zal ook aanwezig zijn om uitleg te geven over de
rol van de huisarts.
Gespreksleider: Marianne de Jonge, casemanager AxionContinu Utrecht
Locatie:

Café Voorhoeve, Voorhoeve Woonzorgcentrum;
Trumanplein 1, 3527 CX Utrecht
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

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

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Telefoon / Email
COSBO bestuur
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie
Inge Bouter
inge.bouter@planet.nl
Minimabeleid

Mildred Vlutters 030 - 272 25 44

Ouderen adviseur

Joe Hoare

06 -221 99 671

Belasting Invulhulpcoördinator Joyce Tjoa

030 - 251 37 30

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

112
0800-8112
112
0900-8844
0900-1844

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht!
Via 06 - 24 92 76 65 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel
mogelijk antwoord op uw vraag. De gemeente probeert een half jaar of dit
goed werkt. WhatsApp is een handig communicatie middel voor iedereen
met een zogeheten smartphone.
Informatienummer personenalarmering
In de vorige Ouderen Info stond helaas een onjuist telefoonnummer voor
informatie over personenalarmering in Utrecht. Daarom hierbij nog even
de correcte gegevens: Careyn Personenalarmering: 088- 123 99 88 of
AxionContinu Servicebureau: 030 – 282 22 77.
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



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



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





Contributie:
De contributie voor 2018 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.
Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één
jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per
e-mail geschieden op uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het
lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw

De heer (kruis het gewenste hokje aan)

Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mailadres

: ______________________________________________
: ____________ Plaats: __________________________
: ______________________________________________
: ______________________________________________
: ______________________________________________

Aangemeld door het lid: _________________________________________
Datum : ____________________________________________________
Bankrekening IBAN nummer: ____________________________________
Ten name van: __________________________________________________
De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)
28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving
30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving
Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: joyce.kbo@casema.nl
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