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Van de Voorzitter
Veiligheid is in al zijn betekenissen belangrijk voor iedereen wat
afgelopen week maar weer eens duidelijk werd bij het tragische ongeval
bij de spoorwegovergang in Oss waarbij vier kinderen het leven lieten.
In een tijd waarin Prorail onderzoek liet doen waarom senioren van 70+
niet meer met het openbaar vervoer reisde kwamen tot welzeggende
conclusie. 30% van de 70 plussers durven niet meer te reizen met het
openbaarvervoer en over te steken bij spoorwegovergangen.
En dan de uitspraken van Prorail: „Nog veiliger is het, als er helemaal
geen overweg is‟. Deze uitspraak heb ik voor mij zelf meegenomen bij
het lezen van de Troonrede en het volgen van de algemene
beschouwing.
Wat mij bijgebleven is dat het financieel goed gaat met de senioren
waarbij bij mij diverse vraagtekens boven mijn hoofd gaan zweven zoals
u ook in de reactie kunt lezen van Manon Vanderkaa over Troonrede en
algemene beschouwingen verder in deze uitgave.
Dan de twee miljard die dit kabinet elk jaar wil schenken aan de
buitenlandse aandeelhouders van de grote multinationals als garantie
dat deze bedrijven dan in Nederland blijven.
Vanuit mijn stoel zou ik denken dat je deze twee miljard ook kan
investeren in veiligheid, door het aanleggen van tunnels en bruggen bij
spoorwegovergangen. Hierdoor zijn er weer vele vrouw en manjaren
aan werk en versterkt het de Nederlandse economie.
Dan behoren ongelukken zoals in Oss tot het verleden en durven
senioren boven de 70 het spoor weer te passeren naar hun vertrouwde
groenteboer of slager.
Het enige waar ik in de afgelopen week blij van ben geworden is dat het
bestuur van KBO Stad Utrecht een nieuwe penningmeester mocht
verwelkomen waar u tijdens de ALV kennis mee mag maken.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. A.M. Huisman-Crispin, Mevr. W.M. van Nimwegen-Verhoef,
Dhr. B. Coerts, Mevr. J. Heikens-Boudens, Mevr. N. Scholten-Wijnen,
Mevr. I. Bulhof-Rutgers, Mevr. K.S. Ong, Mevr. T. de Haas-Dhont
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij heten welkom,
Mevr. W.G.M. Verkerk, Mevr. G.C. Okken
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Eucharistieviering
Antoniuskapel (Aloysiuskerk),
Vrijdag 19 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

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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Themamiddag
met aansluitend een Diner
Woensdag 17 oktober 2018
14:00 - 18:30 uur (zaal open: 13:30 uur)

Gebedshuizen in Utrecht
Alfred Sturkenboom
Utrecht, stad van kerken, kloosters en kapellen.
Zeker in de Middeleeuwen. Op een gebied
binnen de Stadsbuitengracht, nu bekend
als de Singel, stonden er tientallen. Daar kwam
wel verandering in. Het katholicisme werd
verboden en er kwamen schuilkerken.
Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie bracht hier de kerkenbouw
weer tot bloei. Echter voor hoe lang? Minder kerkgangers; sluiting en
zelfs sloop van kerkgebouwen; Islam en de bouw van moskeeën.
Utrecht veranderde en verandert nog steeds.
Tijdens deze mooie reis met verhalen en beelden zullen wij voorzien van
een koffie/thee en een drankje. Aansluitend wordt er voor u een heerlijk
drie gangen diner verzorgt door top kok Peter de Blok.
Pastoraalcentrum Aloysiuskerk
Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan
De kosten voor deze middag zijn 5 Euro.
Wanneer u van deze heerlijk middag wilt
genieten kunt u zich opgeven middels het
aanmeldingsformulier op pagina 7.
Voor verdere informatie kunt terecht bij Joyce Tjoa, tel. 030-251 37 30 of
via de email: joyce.kbo@casema.nl
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Aanmeldingsfprmulier
Themamiddag Gebedshuizen in Utrecht en Diner

Datum:

woensdag 17 oktober 2018

Aanvang: 14:00 uur

KBO Stad Utrecht
Ontmoetingsruimte Aloysiuskerk
Adriaan vaan Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht

Kosten voor deze middag 5 Euro per persoon
Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Email:

Aantal deelnemers:

Joyce Tjoa
Inleveren Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Email: joyce.kbo@casema.nl

Inspiratie dag Grenzeloos leven
We worden ouder dan ooit en de medische
wetenschap kan ons langer dan ooit in leven
houden. Nooit eerder in de geschiedenis moe(s)ten
zoveel mensen zelf nadenken over manieren van oud worden, de grens
van het leven en hoe ze daarmee om willen gaan.
Op 1 november 2018 wordt in het Dominicanenklooster in Huissen
voor de tweede keer een inspiratie dag rond dit thema georganiseerd.
Tijdens deze dag staat het thema „Grenzeloos Leven‟ centraal.
Kosten incl. lunch, koffie en thee per deelnemer € 25,- Voor leden KBOPCOB € 10,-. Verdere informatie kunt u vinden op de website van de
kbo-pcob.

7

Bezorging
Beste leden van de KBO stad-Utrecht. U vind het normaal dat er iedere
maand het KBO-PCOB magazine en de Rondomme bij u in de bus valt.
Enkele jaren geleden heb ik het blad overgenomen van dhr. Egberts. Ook
hij gaf toen al aan dat als er geen opvolging kwam het blad zou
verdwijnen. Om die reden ben ik er toen ingestapt. Echter zo als de
zaken er nu voor staan zou dat zomaar weer kunnen gebeuren. Wanneer
er bezorgers stoppen komen er tot op heden geen nieuwe voor in de
plaats, ondanks mijn smeekbedes.
Ik ben zeer dankbaar dat er enkele bezorger zijn die dan de open
gevallen plaats in nemen. Maar dat kan zo niet doorgaan.
Zelf heb ik zo‟n 80 adressen buiten mijn reguliere taken. Kom op
mensen, ik zeg het al vaker, samen zijn wij KBO stad Utrecht.
Het kost u maar een uurtje in de maand en dat maar 10 keer per jaar.
Ik hoor vaak genoeg de opmerking: ”ik ben met pensioen en dan wil ik
leuke dingen doen”. Klopt, maar je inzetten voor je clubje kan ook leuk
zijn. En dat is de KBO stad Utrecht ook.
Ik hoop dat dit artikel u tot nadenken zet. Laat ons niet in de steek.
Namens de huidige bezorgers,
Dick v.d. Horst

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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50PLUS BIOSCOOP
Pathé Rembrandt Utrecht, Oudegracht 73, 3511 AD Utrecht,
Aanvang 13:30 uur, kosten € 7,50
Programma: 27 september en 1-4-8 oktober 2018
The Post
Een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke
samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van
een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham (Streep)
en hoofdredacteur Ben Bradlee (Hanks) van The
Washington Post. The Post, geregisseerd door Steven
Spielberg, is een waargebeurd drama met Meryl Streep
en Tom Hanks in de hoofdrollen. Ze zijn genoodzaakt
alles op alles ze in hun strijd tegen de concurrent The New York Times
om als eerste geheime overheidsdocumenten te onthullen die drie
decennia en vier Amerikaanse presidenten overspande. Ze riskeren
daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun vrijheid en het
voortbestaan van The Washington Post. Tijd: 116 minuten.
Programma: 11 en 15 oktober 2018
De wilde stad
Bergketens van glas en beton, industriële savannes,
kilometers rioolbuizen.
Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten
zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van
baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos
of nieuwe wildernis. De stad verdringt of vervangt niet
de natuur, het ís natuur.
Van de makers van de natuurfilms De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf
2013) en Holland–Natuur in de Delta (Gouden Film 2015) is er nu
De Wilde Stad: een bioscoopfilm die spannende gescripte scènes
verbindt met verrassende documentaire beelden van de stedelijke
natuur.
Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor
van de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende
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plotwendingen. Een meeslepend verhaal vol avontuurlijke
ontmoetingen tussen dieren en mensen met in de hoofdrol de bekende
filmkater Abatutu.
De kat is een rasechte stadsbewoner. Hij houdt van de stad, weet elk
plekje te vinden en kent zijn bewoners, zowel dieren als mensen. Hij ziet
dingen die voor veel mensen onopgemerkt blijven, simpelweg omdat ze
te druk zijn, met zichzelf of met hun mobiele telefoon en geeft zijn
commentaar daarop (voice-over: Martijn Fischer). Tijd: 85 minuten

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.

Bespaartip: Zorgoutlet in Overvecht
Op zoek naar een betaalbare rollator, scootmobiel, of bijzondere
hulpmiddelen voor in huis? Bezoek dan eens de Zorgoutlet in
winkelcentrum Overvecht (Zamenhofdreef 33) en laat u adviseren over
de mogelijkheden. Er zijn vaak ook goede tweedehands materialen te
koop. Bestellen via de website is eveneens mogelijk. Telefoon: 0306336947 of www.zorgoutletutrecht.nl.
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In memoriam mevrouw Nel Scholten

Afscheid van een icoon.
Op zaterdagmiddag 24 augustus hebben we afscheid genomen van Nel
Scholten. Ik denk dat er maar weinig ouderen in Utrecht zijn die deze
naam niet kennen. Ik kwam 18 jaar geleden in Utrecht wonen, was
meteen betrokken bij de KBO en maakte dus ook meteen kennis met
mevrouw Scholten (zeg maar Nel). Toen al had Nel een gouden speld
van de landelijke KBO voor haar buitengewone verdiensten.
Later kreeg zij ook de zilveren speld van KBO stad Utrecht. Nel was ook
toen al de coryfee van de werkgroep wonen van het Cosbo. Toen werd ik
op enig moment lid van de Adviescommissie Ouderenbeleid en daar
was Nel weer. Al jaren. Nel wist alles over wonen, hoe het wel moest
maar ook hoe het niet moest. Maar ook hoe je moest leren omgaan met
het ouder worden. Dit waren niet de enige activiteiten van Nel maar in
deze groeperingen heb ik haar meegemaakt.
Een mooi moment was ook toen het hare Koninklijke Hoogheid had
behaagd Nel te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau.
Beter kan ik haar niet omschrijven dan door te citeren uit haar
bidprentje.
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Een zeer geëmancipeerde vrouw.
Een onafhankelijke vrouw.
Een gelovige vrouw.
Een maatschappelijk betrokken vrouw.
Een Brabantse vrouw wonend in Utrecht.
Een relativerende en accepterende vrouw.
Immer bezig met haar passies.
Nel wou geen gesnotter bij haar graf dus nadat ze was bijgezet met het
afscheidslied: “We‟ll meet again” hebben we met z‟n allen het glas
geheven op haar leven en ieder op z‟n eigen manier haar herdacht.
Proost Nel. We”ll sure meet again.
Mildred

Troonrede 2018
Directeur Manon Vanderkaa, KBO-PCOB
‘Profijt voor senioren onduidelijk’
“Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede.
Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote
eenzaamheid onder 75-plussers. Goed dus dat de regering een speerpunt
maakt van de aanpak van eenzaamheid, wat centraal staat in ons
Manifest Waardig Ouder Worden. Ook komt er €3 miljard extra
beschikbaar voor de ouderenzorg. Dat is hard nodig.”
“In de troonrede werden ‘vrijwilligers, kerken en verenigingen’
genoemd. Als KBO-PCOB onderstrepen we het belang hiervan. We
moeten inzetten op de kracht van ouderen. Vrijwilligers en mantelzorgers die het verschil maken en lading geven aan omzien naar elkaar.”
Onzekerheid
“Ondanks de beloofde verbetering van de koopkracht, maakt KBOPCOB zich zorgen over de financiën van veel senioren. De zorgpremie
stijgt, de zorgtoeslag stijgt niet mee. De huurtoeslag daalt, prijzen voor
energie en dagelijkse boodschappen stijgen en pensioenindexatie blijft
uit. We vragen ons sterk af of de fiscale maatregelen van het kabinet
daar tegenop gaan wegen.
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Juist de senioren die financieel kwetsbaar zijn lijken nu extra te worden
getroffen. Bovendien is er nog steeds geen zekerheid over de pensioenen
en het pensioenstelsel.”
“Ook op het gebied van wonen en veiligheid kan het beleid nog veel
steviger. Jaarlijkse komen er 75.000 woningen bij, maar het is nog
onduidelijk of die „levensloopbestendig‟ zullen zijn. Verkeersveiligheid
en internetveiligheid staan genoemd, maar we weten niet of dit beleid
ten goede komt aan senioren.”
“Nu de economie bloeit en de begroting groeit, verwacht KBO-PCOB
van dit kabinet dat ouderen daarvan mee profiteren!”

Activiteitenoverzicht
Maandag 1 oktober 2018
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
NUZO lustrumsymposium
Woensdag 17 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Meerdaagse reis Valkenburg
Woensdag 17 oktober 2018 14:00 – 18:30 uur
Themamiddag en Diner
Donderdag 18 oktober Aanvang: 14:00 uur.
Bezoek aan het Speelklokmuseum
Vrijdag 19 oktober 2018 Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Eucharistieviering Antoniuskapel (Aloysiuskerk)
Woensdag 24 oktober 2018 Aanvang: 14:00 uur
Utrecht Lezingen
Dinsdag 27 november 2018
Dagtocht naar de Achterhoek
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Dagtocht op dinsdag 27 november 2018 naar de Achterhoek
,,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 Nederland 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.

Heeft u de contributie van de KBO over 2018 al betaald?
Kijk eens goed naar uw bankafschriften.
De automatische incasso heeft op 16 mei 2018 plaatsgevonden.
Er is nogal wat verwarring onder sommige leden die een automatische
incasso hebben afgegeven. Zij gaan er vanuit dat de incasso heeft
plaatsgevonden, echter in de loop van de tijd zijn rekeningnummers
veranderd of opgeheven, onvoldoende saldo, of zijn er veranderingen in
de privé situaties opgetreden, bijv. overlijden van de partner, waarbij de
machtiging om administratieve reden is ingetrokken.
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Zin in een nieuwe uitdaging?
Kom dan zingen in het Stichts Vrouwenkoor.
We zijn een gezellig, laagdrempelig koor met ongeveer 25
enthousiaste leden, die het heerlijk vinden om met elkaar
een prachtig klassiek repertoire neer te zetten. En dit allemaal onder de bezielende leiding van dirigent Paul Krijnen. Het koor is opgericht in 1932 en zingt wereldlijke en
religieuze muziek uit verschillende stijlperioden.
Elke 2 jaar organiseren we in samenwerking met professionele musici,
een feestelijk concert. Verder zingen we 2x per jaar, met kerst en in de
zomer, voor de bewoners van zorginstellingen en voor andere belangstellenden. Ter voorbereiding op een concert worden we bijgestaan door
onze zangpedagoog Ingrid Smit Duyzentkunst.
Als afsluiting van het seizoen organiseren we jaarlijks een kooruitje.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens naar onze repetitie. Je bent altijd welkom om kennis te
komen maken met ons koor. Loop gerust eens binnen en zing een keer
mee. Het verplicht je tot niets! Ervaring is een pré maar niet echt nodig.
We doen geen auditie!
Elke dinsdagmiddag repeteren we van 13.45 uur tot 15.45 uur in de
parochiezaal van de Augustinuskerk. Ingang aan de Rozenstraat 1 (naast
parkeergarage La Vie).
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Rozemarijn Bakker, telefoon
030 - 692 50 51 of via de website: www.stichtsvrouwenkoor.nl

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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Utrecht Lezingen
Soefisme: Islamitische mystiek
Lezing door: dr. Ashgar Seyed Gohrab

Dansende derwisjen

Universitair hoofddocent Perzische talen en
culturen. Hij heeft verschillende boeken en
artikelen gepubliceerd over de Perzische
poëzie, politiek en de mystiek van de islam
(het Soefisme).

Bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag 24 oktober 2018 om
14.00 uur in Parc Transwijk, Hof van Transwijk 16 in Utrecht.
In het Westen is het soefisme ons bekend uit de wervelende derwisjen
uit Turkije en de spirituele gedichten van Jalal al-Din Rumi (1207-1273).
Hij behoort momenteel tot één van de best verkopende auteurs van de
Verenigde Staten.
Het soefisme is een essentieel deel van de Islam, waarin de persoonlijke,
spirituele zoektocht van de gelovige centraal staat. De gelovige mag
twijfelen en vragen stellen die aan de fundamenten en de heiligste
doctrines van de Islam raken.
We maken kennis met de geschiedenis van de islamitische mystiek, de
invloed op literatuur, muziek en kunst, de mystieke exegese van de
Koran en de betekenis ervan voor het dagelijks leven van moslims.
Maar we kijken ook naar de impact van het soefisme op de moderne
politiek. Hoe bijvoorbeeld mystici ageerden tegen de Europese koloniale
machten en hoe mystieke doctrines werden ingepast in het politieke
systeem van Iran.
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
De Hof van Transwijk is een plein aan de Lomanlaan.
Het is bereikbaar via diverse buslijnen; in de directe omgeving is
voldoende (gratis) parkeerruimte.
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Bezoek aan het Speelklokmuseum
Donderdag 18 oktober om 14:00 uur.
Muzikale Tour voor jong en oud.
Stap samen een wondere wereld uit vervlogen tijden binnen en laat u
meevoeren door de vrolijke muziek van de magische instrumenten. Al
doende en al luisterend leert u meer over alle instrumenten: van het
kleinste speeldoosje tot het grootste draaiorgel.
Tijdens een bezoek aan Museum Speelklok speelt muziek de hoofdrol!
Zing mee met volksliedjes uit de Jordaan of dans op de Charleston. Luister naar muziek van Mozart en Michael Jackson. De magische muziekinstrumenten staan bol van verhalen en spelen live muziek. U hoort het in
Museum Speelklok: het vrolijkste museum van Nederland!
Verder is er een internationale tentoonstelling van muzikale Robots
waarin u kunt zien en luisteren naar de oudste en nieuwste muziekrobots naast hersens ook een hart hebben! Ze maken niet alleen menselijke
bewegingen maar muziek componeren én zelfs improviseren, net als wij
dat kunnen.
U wordt om 14:00 uur verwacht bij de ingang van het museum,
Steenweg 6 te Utrecht. Aansluitend vindt er een rondleiding plaats waarin rondleiders u klinkende verhalen vertellen over de collectie en brengen instrumenten tot leven zoals ze dat soms al honderd jaar doen.
Na afloop wordt u in het museumcafé Klok een consumptie aangeboden.
Toegangsprijs: € 13, met U-pas € 6 en met museumkaart gratis. In
verband met de tentoonstelling Robots love Music is er voor iedereen
een toeslag van € 2,-Het Speelklokmuseum is goed bereikbaar met OV vanaf Utrecht CS
Jaarbeurszijde met bus 2. Uitstaphalte Domplein en dan nog een paar
minuten lopen.
De organisatie is in handen van de PCOB Stad Utrecht en zij heten ook
de KBO leden harte welkom.
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Meerdaagse reis
Valkenburg
Woensdag 17 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Woensdag 17 oktober gaan we met een 50 persoonstouringcar met bar,
toilet en aircorichting naar Valkenburg waar we rond het middaguur
aankomen en zullen gaan verblijven in Grand Hotel Monopole.
Verzorging:
 Verblijf op basis van half pension in een 2-persoonskamer met ontbijt
en 's avonds gevarieerd 4-gangendiners.
 Welkompresentje bij aankomst in hotel
 Op de heenreis koffie met gebak
 Op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
Excursies:
Woensdag 17 oktober:
Bij aankomst Valkenburg kunt u op eigen gelegenheid Valkenburg
bekijken of met de bus een toertje door het Mergelland maken met een
bezoek aan glasblazerij Gerardo in Vaals (€ 4,00 pp.)
Donderdag 18 oktober:
Panoramatocht door de Eifel in herfsttooi met o.a. een bezoek aan
Monschau.
Vrijdag 19 oktober:
's morgens rijdt de bus naar Maastricht. Liefhebbers kunnen daar
winkelen (er is ook markt) en er is een mogelijkheid voor een bezoek aan
de Sint Servaasbasiliek (€ 4,00 pp.)
De meerprijs voor een gids is € 89,25. De gids moeten we vooraf
bespreken. Dit betekent dat de deelnemers dit vooraf aan mv. A. van
Basten door moeten geven of ze de Servaasbasiliek willen bezoeken
waarna we de € 89,25 kunnen delen door het aantal deelnemers dat zich
heeft opgegeven.
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Voor deze meerdaagse reis betaald u € 235,00 pp.
Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 20,00 pp.
Aanmelden voor deze Meerdaagse reis via het Meerdaags
inschrijfformulier en deze zo spoedig mogelijk te sturen naar Mw. Anita
van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Over de betaling van deze reis en verdere informatie ontvangt u van
Eemland reizen te Hilversum. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met me mv. Van Basten, tel. 030-2960093.
------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende:
Naam: __________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________
Adres: __________________________________________________________
Postcode: _______________________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________

Tekent voor akkoord met bovenstaande aanbieding
Datum:_________________________________________________________
Handtekening ___________________________________________________
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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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