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Van de voorzitter
Met veel overtuiging werd door de landelijke besturen van de KBO en
de PCOB het nieuwe magazine gepresenteerd waarvan u in augustus
het eerste exemplaar mocht ontvangen.
Bezorgers hadden Wijsr net bij u in de brievenbus gedaan toen wij de
brief van de directeur KBO-PCOB mochten ontvangen waarin werd
aangegeven de Wijsr de eerste uitgave was maar tevens ook de laatste.
De rechter heeft de titel Wijsr verboden omdat blad WIJ, blad voor
zwangere vrouwen en jonge moeders erg veel leek op de door de KBOPCOB gekozen naar titel Wijsr.
In eerste instantie dacht ik nog wat een mooie combinatie aan de ene
kant het begin van het leven en andere kant op weg naar het einde maar
dit heb ik toch maar snel naast mij neergelegd omdat Wij Senioren helemaal nog niet bezig zijn met de weg naar het einde maar juist nog volop in het leven staan.
Natuurlijk zijn er mensen die het moeilijk hebben in hun leven maar dan
is het juist aan de vitale senioren deze mensen te ondersteunen om ze
over deze moeilijke drempels heen te helpen.
Toch heb ik ook met verwondering deze brief gelezen omdat ik de verwachting had dat er bij de Unie-KBO deskundigheid aanwezig was
waar rechtsgang niet nodig had geweest.
Laat ik dan de verwachting uitspreken dat landelijke bestuurders van
KBO-PCOB tot inzicht komen dat ze de deskundigheid van de senioren
op afdelingsniveau nodig hebben om te komen tot een krachtige organisatie waar ze op lokaal- en landelijke niveau niet om heen kunnen.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. J. Biermans- v.d. Vorst, Mevr. MJH van Leur-van Gelder
Dhr. J. Veldhuizen, Dhr. AFC Kocken.
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,

Mevr. M.G. Brewster-Nassier, Mevr. A. Desse,
Mevr. C. Jongejans, Mevr. H.M.S. van der Plassche-Rosier,
Mevr. Th.H.M. Pouw, Mevr. M.C. Rietveld-Okkerse,
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 20 oktober 2017
10:00 – 12:00 uur
Aansluitend koffie of thee

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
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Het Nieuwe Inzamelen
De gemeente Utrecht is voor het inzamelen van restafval overgestapt op
ondergrondse containers. In steeds meer buurten wordt dat zichtbaar:
geen vuilniszakken of kliko’s meer op straat, maar vaste inleverpunten.
Inmiddels worden er ook al de nodige problemen gesignaleerd, die tot
overlast van bewoners leidt.
Van ouderen of mensen met beperkingen krijgen
belangenorganisaties COSBO en Solgu geen klachten
over dit Nieuwe Inzamelen van huisvuil.
Er zijn wel eens opmerkingen gemaakt over de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
containers, maar het lijkt erop dat er geen grote
problemen zijn op dit punt.
Sommige mensen vinden het wellicht vervelend dat zij vaker de buren
moeten vragen om hulp bij het wegbrengen van afval.
Vindt u de nieuwe afvalcontainers lastig bereikbaar of moeilijk
toegankelijk? Laat het ons weten via info@cosbo-stad-utrecht.nl of bel
030-2965108 (ma t/m do van 10.00-12.00 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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Ouderensoos St. Willibrord.
Aloysiuscentrum, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
telefoon: 030 251 57 75
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.
Met Kerst en Pasen wordt er voor of na de Eucharistieviering een
broodmaaltijd verzorgd.
Op vrijdag 20 oktober is er een kleine cabaretvoorstelling met aansluitend een warme maaltijd. Tijd: 14.00 tot 18.30 uur. Hiervoor betaalt u
een bijdrage van € 7,50 per persoon.
De organisatie is in handen van
Anneke Ruijsestein tel. 25 201 31

Startpunt in de bibliotheek
Bibliotheken in Utrecht zijn steeds actiever als het gaat om informatie en
hulp bij het vinden van de weg naar instanties of op internet. Zo is er
een Doe mee Startpunt voor taal- en digitale vragen op enkele locaties.
Het is dé plek waar u kunt binnenlopen voor vragen of om te oefenen.
Doe mee Startpunten zijn:
•
Bibliotheek Hoograven dinsdag van 10.00 – 12.00 uur
•
Bibliotheek Zuilen woensdag van 10.00 – 12.00 uur
•
Bibliotheek Kanaleneiland woensdag van 10.00 – 12.00 uur
•
Bibliotheek Overvecht donderdag van 13.00-15.00 uur
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Mantelzorgondersteuning
Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers, Utrecht kent er zo’n
25.000: mensen die langdurig voor iemand in hun omgeving (familie,
vrienden, buren) zorgen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van. COSBO
denkt al een tijdje met de gemeente en andere organisaties mee over het
verbeteren van het beleid op dit punt.
In Utrecht zijn er bepaalde regelingen voor mantelzorgers, zoals respijtzorg,….. Maar er is ook een verzekering die voor zowel vrijwilligers als
mantelzorgers geldt: de Domstadpolis. Deze verzekering dekt schades
die tijdens het vrijwilligers- of mantelzorgwerk ontstaan zijn, voor zover
eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering deze niet dekken.
Er is een uitgebreide website in aanbouw waarop mantelzorgers al dit
soort informatie gemakkelijker kunnen vinden. Ook COSBO is bij de
voorbereidingen betrokken.
Meer weten over ondersteuning bij mantelzorg? Bel het Steunpunt van
U-Centraal: 030 236 17 70 (ma t/m vr).

Vooraankondiging
SeniorenReisclub Utrecht en omstreken
Dagtocht dinsdag 29 november 2017
Tijdens deze dag wordt er een rondleiding over Binnenhof & Ridderzaal
verzorgd. Een tweede kamerlid die alle in outs verteld over het werken
in de tweede kamer en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.
Verder wordt er voor een heerlijke lunch verzorgd. Wanneer u belangstelling heeft deze dagtocht zet hem dan in u agenda. In de volgende
Rondomme zullen wij verder informeren
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SeniorenReisClub Utrecht en omstreken
Van woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

3 dagen Gouden Herfst in het Rijk van Nijmegen
Hotel Millings Centrum te Millingen
In het najaar laat de natuur zich vaak van haar mooiste kant zien. De
bladeren krijgen een prachtig bont palet aan kleuren. Wanneer u daar
ook zo van kunt genieten, kunt u uw hart ophalen wanneer u met ons
meegaat naar het Rijk van Nijmegen.
Deze regio heeft een rijke geschiedenis en behoort tot de oudste
toeristische gebieden van ons land. Het heuvelachtige landschap en de
afwisselende bebossing doen u in het buitenland wanen. In Nijmegen en
Kleef is ook genoeg stedenschoon te zien. Volop afwisseling dus. Het
aantal kamers is beperkt, dus wacht niet te lang.
Accommodatie
U logeert in hotel Millings
Centrum, gunstig gelegen in
het centrum van Millingen.
Alle kamers hebben douche,
toilet, TV en zijn met een lift
te bereiken.
In het gezellige restaurant worden uitstekende maaltijden geserveerd. In
de sfeervolle bar is het prettig toeven. Elke avond wordt in het hotel
’s avonds voor vermaak gezorgd en is een hapje en een drankje
inbegrepen.
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Excursies (met luxe touringcar en vakbekwame chauffeur)
Dag 1: Bezoek tinnegieterij en stadsbezoek aan Nijmegen
Dag 2: Rondrit Berg en Dal en de Zevenheuvelenweg en bezoek aan het
mondaine Kleef
Dag 3: Rondrit Gelderse Poort en Ooijpolder en boottocht op de Rijn
Prijs en verzorging en optie op 29 kamers, die zowel als 2 en 1
persoons geboekt (zie toeslag) kunnen worden: € 199,00 pp vanaf
30 personen, toeslag 1-pers.kamer € 30,00 pp






Verblijf op basis van halfpension met ontbijtbuffet en ’s avonds
3-gangen diner
Bij aankomst in het hotel een welkomstdrankje
's Avonds in het hotel een hapje en drankje met gezellige
activiteiten
Op de heenreis koffie met gebak
Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner

Vertrektijd woensdag 18 oktober 2017:
08.45 uur Maarssenbroek Bisonspoor buiten A.H.
09.00 uur Utrecht Overvecht C&A
Thuiskomst op vrijdag 20 oktober rond 20.30 uur
U kunt zich via een inschrijfformulier MEERDAAGSE REIZEN opgeven
bij Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht,
tel. 030 – 296 00 93.
Van EemlandReizen – een Keurmerk Touringcarbedrijf ISO 9001
gecertificeerd – ontvangt u alle verdere informatie. Ook de betaling
maakt u te zijner tijd – op hun verzoek – over naar EemlandReizen.
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SeniorenReisClub Utrecht en omstreken
inschrijfformulier MEERDAAGSE REIS
Graag – 6 weken of eerder voor de geplande reis – inleveren bij: Anita van
Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht, tel. 030 – 2960093.
(Uw bevestiging en verdere informatie ontvangt u rechtstreeks van
EemlandReizen uit Hilversum.)
Ondergetekende
Naam: ………………………………………………………………………...
Straatnaam :…………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………….
Bestemming : …………………………………………………………………..
Data : …………………………………………………………………………….
Gegevens
Naam huisarts

: …………………………………………………………….

Telefoon huisarts ……………………………………………………………….
Dieetwensen
Iets anders

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

In geval van nood waarschuwen :
Telefoonnummer : ……………………(naam) : …………………………….
WOONPLAATS

DATUM
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HANDTEKENING

Activiteitenprogramma 2017
Woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
3 dagen Gouden Herfst in het Rijk van Nijmegen
Vrijdag 20 oktober 2017
10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Aansluitend koffie/thee
Woensdag 25 oktober 201, aanvang: 14.00
Utrechtse lezing "Het Derde Rijk"
Donderdag 26 oktober 2017, Aanvang: 14:30 uur
WereldWonderen 7
Dinsdag 29 november 2017
Bezoek Binnenhof en Ridderzaal

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, vindt u foto’s van onze activiteiten. Een bezoekje zeker waard.
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WereldWonderen 7
Donderdagmiddag 26 oktober
Aanvang: 14:30 uur
Een schitterende digitale presentatie van de heer Rob van Eck.
Vóór de pauze reizen we langs de 7 klassieke wereldwonderen. De
bouwwerken bestaan niet meer maar toch komen de zeven triomfen van
de oudheid voor u weer tot leven door middel van schitterende
afbeeldingen en animaties.
Ná de pauze gaan we op een virtuele wereldreis van Zuid en Midden
Amerika naar Europa, Azië en China. We komen dan langs de 7 nieuwe
wereldwonderen. We zien en horen alles over deze prachtige door
mensenhanden gemaakte bouwwerken met hun culturele achtergrond
en aardige anekdotes.
De presentatie met cultuurhistorische inhoud is professioneel gemaakt
met prachtige foto’s en video’s, ondersteund door gesproken tekst en
bijbehorende muziek.
De zaal is open om: 14:30 uur
Plaats: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 (ingang Obbinklaan)
Bereikbaar met buslijn 7, uitstaphalte De Gaard.
KBO-leden zijn hartelijk welkom.
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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
Vervoer, Verkeer en Veiligheid Louis Bouwman 030 - 251 35 01
Minimabeleid
Mildred Vlutters 030 - 272 25 44
Wonen
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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Voorkom valpartijen
Jaarlijks komen bijna 100.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp
terecht. Hiervan wordt 40% uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis.
Het herstel duurt lang en vaak is er sprake van blijvende lichamelijke
beperkingen. Hoe kunt u een valpartij in huis voorkomen?
Hier enkele tips:


Verwijder losse kleedjes, laat drempels verwijderen, leg geen spullen
op de trap en laat tafeltjes op dezelfde plek staan. Goede verlichting
is ook belangrijk.



Gebruik de douche (met lage instap) in plaats van het bad, zorg voor
een anti-slip vloer of leg een badkamerkleedje met rubberen
onderkant neer.



Hebt u moeite met het bewaren van uw evenwicht, laat anderen dan
klusjes doen waarvoor een keukentrap nodig is. Breng beugels aan
in de badkamer en toilet. Bij het opstaan rustig aan doen, dus niet
meteen uit bed stappen, eerst even zitten. Kies voor hogere meubels.



Haast u niet om naar de telefoon of deur te lopen: degene die
(aan)belt kan best even wachten of kan u anders later nogmaals
proberen te bereiken.

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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Het Derde Rijk
Nazi-Duitsland de nachtmerrie voor Europa
Lezing door drs. Max Andela
Bijeenkomst voor ouderen op woensdag 25 oktober 2017
om 14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in
Utrecht
Na de Duitse nederlaag aan het einde van de Eerste Wereldoorlog blijft
de bevolking gedesillusioneerd achter. De nieuwe Republiek is niet
opgewassen tegen de verdeeldheid, de economische wereldcrisis en de
onvrede over de vredesvoorwaarden, het zogenaamde “Diktat” van
Versailles.
Hitler ziet zijn kans en in 1933 grijpen de nazi’s de macht. Als de belofte
van een “Duizendjarig Rijk” gepaard gaat met banen en welvaart door
de aanpak van grote economische projecten waaronder de
wapenindustrie, ziet de bevolking in Hitler de grote leider. De gevolgen
zijn bekend.
Nog steeds houden de volgende vragen ons bezig:
 Vanuit het buitenland was er belangstelling en soms bewondering
voor de aanpak van deze machthebbers.
 Hoe is het mogelijk dat de Duitse samenleving zich zo snel en
grondig liet nazificeren. En hoe is het te verklaren dat de massa er na
de verloren oorlog weer zo snel afstand van nam.
 Moeten we deze dictatoriale periode zien als een onverklaarbaar
bedrijfsongeval, dat ook elders had kunnen gebeuren, of paste het in
de natuurlijke ontwikkeling van de Duitse geschiedenis.
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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50 PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13.30 uur, kosten € 7,50
Programma: 02-03-09-10 oktober 2017
Miss Sloane
Politieke dramathriller met o.a. Jessica Chastain die voor
haar rol in deze film werd genomineerd voor een Golden
Globe. Jessica Chastain is Elizabeth Sloane in de politieke
thriller Miss Sloane. Haar talent, meedogenloze
werkwijze en wil om te winnen maken haar de meest
gewilde lobbyist in Washington D.C. Maar wanneer ze het opneemt
tegen de machtigste tegenstander uit haar carrière ervaart ze dat winnen
soms een hele hoge prijs vraagt.
Regie: John Madden Cast: Mark Strong, Jessica Chastain, Gugu
Mbatha-Raw Lengte: 133 minuten
Programma: 23 en 24 oktober 2017
The Salisman
Emad en Rana betrekken een nieuw appartement in
Teheran nadat hun eigen woning door werkzaamheden
dreigt in te storten. Wanneer een vreselijk voorval Rana
treft, blijkt de achtergrond van de vorige huurster hier
iets mee te maken te hebben. Emad’s zoektocht om te
achterhalen wat er precies is gebeurd, zal het leven van
het jonge koppel dramatisch veranderen. The Salesman
werd in Cannes bekroond voor beste scenario en beste acteur (Shahab
Hosseini) en won de World Cinema Amsterdam publieksprijs.
Regie: Asghar Farhadi Cast: Shahab Hosseini, Babak Karimi, Farid
Sajjadihosseini, Taraneh Alidoosti Lengte: 124 minuten
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Festival of Older People (17-19 oktober)
Hoe ziet een wereld eruit waarin het onderscheid tussen oud en jong
niet bestaat? Deze vraag staat centraal tijdens het Congres & Festival of
Older people op 17, 18 en 19 oktober in ZIMIHC theater Utrecht (in de
wijk Zuilen).
Met een team van kunstenaars, antropologen, vrijwilligers en
zorgspecialisten werkt stichting The Faketory al 10 jaar wereldwijd aan
een onderzoek naar het leven van ouderen.
Het gaat bij dit congres & festival niet om technologische oplossingen of
(medische) zorgconcepten, maar om de ervaring van het ouder worden
en de ervaring van het oud zijn.
Een unieke situatie in de geschiedenis van de mensheid nu zoveel
mensen oud worden. Het debat over de inrichting van onze
maatschappij waar uiteindelijk 35% van de bevolking boven de 65 is,
kan pas zinvol worden gevoerd als we weten wat het betekent om oud
te zijn. Het festival is daar een eerste poging toe.
Er is een inhoudelijk congres met diverse sprekers en workshops,
aangevuld met optredens en tentoonstellingen van oudere kunstenaars,
filmmakers, theatermakers, muzikanten, etc. Daarnaast is er een
filmfestival.
Het Festival of Older People wordt mede gedragen door ZIMIHC,
ministerie VWS, Acti-Z, Sociaal Werk Nederland en de gemeente
Utrecht.
INFORMATIE: www.festivalofolderpeople.nl
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveau's
U ontvangt de maandelijkse WijSr en de Rondomme, het
maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht



Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.nestorvoordeel.nl
en in het maandblad WijSr
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 meerdaagse 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 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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