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Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de
informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Ans Pechler-Sterk
Dat zij moge rusten in vrede.

Wij&Corona
Wat doet de tijd die we nu beleven met u? Het leven is
veranderd nu veel dingen die we gewend zijn te doen
zijn weggevallen. Samen met Leyden Academy (een
kennisinstituut dat zich inzet voor de verbetering van
de kwaliteit van leven van senioren) zijn we benieuwd
hoe senioren hun dagen nu vullen. Waar maken zij
zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag
door?
Op www.wijencorona.nl worden verhalen en ervaringen verzameld en
gedeeld. Om te inspireren en om senioren een stem te geven. Ook uw
verhaal is van harte welkom. Een verhaal mag maximaal 700 woorden
hebben en 1 foto. De verhalen worden geplaatst op de website en op social
media. Leyden Academy behoudt zich het recht om de tekst aan te passen,
in te korten of het verhaal niet te plaatsen.
Bovenstaande kwam de redactie tegen op de website van wij en corona.
Een mooi initiatief waar wij geheel achter staan. Als redactie van KBO
Stad-Utrecht zijn wij ook geïnteresseerd in uw verhalen. Dus als u uw
verhalen wilt delen met KBO stad-Utrecht ze zijn deze welkom en zullen
we ze zeker plaatsen in ons mooie blad de Rondomme.
Redactie
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Van de Voorzitter,
Het duurt en duurt die corona-afstand van 1 ½ meter en die verdere
maatregelen die door mijnheer Rutten zijn genomen. Die in zijn ogen het
landsbelang dienen.
We zijn nu ruim 13 weken onderweg in de coronatijd en is aantal mensen
wat op de IC liggen tot ruim onder de 60 gedaald. Je kan natuurlijk
zeggen dat dit verheugend is, en dat is natuurlijk ook zo. Maar de pijn die
bij veel senioren en hun familie nog steeds aanwezig door het beperkte
bezoek op afspraak is ongekend groot. Het is toch zeer onnatuurlijk dat je
een afspraak moeten maken met de instellingen wanneer je je partner,
vader of moeder wil bezoeken.
Nu onze secretaris door de versoepelende maatregelen haar fort weer
mocht verlaten heeft bestuur meteen zijn kans schoon gezien om met
elkaar weer fysiek om tafel te gaan zitten. Dit gebeurde natuurlijk wel
onder de daarvoor gestelde voorwaarde van 1 ½ meter en in plaats van
een knuffel of het schudden van een hand werd het een diepe buiging.
In de voorliggende periode hebben we veel gemaild en gebeld om de
lopende zaken goed door te laten lopen. Ook het werk van de redactie en
de bezorgers van het magazine en de Rondomme voortgezet
Het is zeer ingewikkeld met de beperkingen van de coronamaatregelen
om activiteiten en eucharistievieringen te organiseren. We hebben
gezamenlijk de conclusie moeten trekken dat het organiseren hiervan op
dit moment niet mogelijk is.
Voor wat betreft de dagtochten volgen we het advies van Anita van Basten
van de ReisclubUtrecht e.o. Ze heeft aangegeven dat het waarschijnlijk
vanaf september weer mogelijk is om volwaardige dagtochten te
organiseren. Hier leest u meer over in deze Rondomme.
Ondanks deze moeilijke periode hoop ik dat u het zonnetje nog ziet
schijnen.
Hans Stahl
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Welkom bij CinePlus Jaarbeursplein
(Deze film rubriek vervangt de 50+ van de Rembrandt bioscoop)

Kinepolis Jaarbeurs
Jaarbeursboulevard 300
3521 BC Utrecht
Tel. 030 200 30 00
De CinePlus bij Kinepolis is de ideale gelegenheid om op een rustig
moment in de bioscoop te genieten van speciaal geselecteerde
kwaliteitsfilms, met een gratis kopje koffie of thee én wat lekkers. Een
gezellig en voordelig filmuitje, want tickets kosten slechts € 7,50 en de
aanvangstijd is 14:00 uur.
In het corona tijdperk zijn de plaatsen beperkt, dus vooraf reserveren is
gewenst. Telefoon: 030-200 300 0, of kijk op https://kinepolis.nl/cineplus

Rocketman, 16 en17 juli
Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service, Sing) is Elton
John in de nieuwe bioscoopfilm Rocketman, een musical
fantasie gebaseerd op het bijzondere verhaal over de
legendarische artiest in het begin van zijn muziekcarrière.
In de film komen de meest geliefde nummers van Elton
John voorbij die worden gezongen door hoofdrolspeler
Taron Egerton.

Rocketman vertelt het inspirerende verhaal over een small-town boy die
uitgroeide tot een van de meest iconische personen uit de popcultuur.
Verder o.a. met Jamie Bell (Billy Elliot, King Kong) als tekstschrijver en
schrijfpartner Bernie Taupin, Richard Madden (Game of Thrones) als John
Reid, Eltons eerste manager en Bryce Dallas Howard (Jurassic World:
Fallen Kingdom) als Eltons moeder Sheila Farebrother.
Geregisseerd door Dexter Fletcher.
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6 en 7 augustus Mi Vida,
Kapster Lou (63) uit Schiedam koestert een heimelijke
droom. Ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar dat gaat
niet met de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. Een
stukje van de taart dan maar: Een cursus Spaans in Cádiz.
Ver weg van alles wat ze kent. In een kinderbed bij een
gastgezin, tussen feestvierende studenten. Wat had ze
eigenlijk gedacht? Toch begint ze zich thuis te voelen in de
gastvrije stad aan zee.
Ze vindt een nieuwe kamer en sluit vriendschap met haar lerares Spaans,
Andrea, die haar aanmoedigt haar droom waar te maken en een kapsalon
in Cádiz te openen. Maar dan staat haar zwangere dochter Barbara ineens
onaangekondigd op de stoep. Zij vindt Lou’s verhuisplannen ‘belachelijk’
en ‘egocentrisch’. Haar moeder hoort in Schiedam, bij haar kinderen en
kleinkinderen. En ook zoon Ronny, die in een scheiding ligt, voelt zich
verraden als hij hoort dat zijn moeder ver van huis een nieuw leven wil
gaan opbouwen.
Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen? Lou
staat voor een dilemma, kiest ze voor haar eigen leven, of dat van haar
familie? Mi Vida is een film over het realiseren van je dromen en over de
verwachtingen die we hebben van ons leven, onze toekomst en onze
vriendschappen. En over de bereidheid en durf van een dappere,
drieënzestigjarige vrouw om die verwachtingen en dromen waar te
maken.
20 en 21 augustus Downton Abbey,
De bekende acteurs uit de populaire televisieserie over de
Britse familie Crawley en hun bedienden keren terug voor
de film. De succesvolle serie, waarvan het zesde seizoen
in 2015 op televisie te zien was, werd bekroond met o.a.
drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards. In
totaal werd de serie 69 keer genomineerd voor een Emmy
Award. De bioscoopfilm is geschreven door bedenker van
Downton Abbey, Oscarwinnaar Julian Fellowes (Gosford
Park, The Young Victoria) en geregisseerd door Michael
Engler (Downton Abbey).
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Zomerpraat
Waartoe zijn wij op aarde. Dat was, velen van u zullen het zich nog wel
herinneren, de eerste vraag die bij catechismusles op school uit het hoofd
moest worden geleerd. En dat was niet het enige. Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, het kwam allemaal voorbij. Dat ìs inmiddels ook allemaal
voorbij. Toen wij onze oudste op de lokale RK school aanmeldden en vroegen wat dat predicaat inhield, zei de directeur snel dat daar niet zoveel
aan gedaan werd. Hoe spijtig. Want geen land heeft meer uitvoeringen
van de Matthäus-passion dan het onze, maar wat weet de gemiddelde toeschouwer van de Bijbelse achtergrond? Er is een overvloed aan diepe levenswijsheden verpakt in een fascinerend verhaal waarin God met ons
mensen op pad gaat, alleen lijkt het wel of de huidige tijd er geen kennis
van wil nemen.
Misschien heeft de kerk in het verleden een beetje overdreven, en gedacht
dat je iets van God kan overdragen door regels uit het hoofd te leren. Dat
is natuurlijk niet zo. Veel meer gaat het over ervaren wie en wat God is in
het eigen leven. Daar moet je wel mee uitkijken. Van het klassikaal opdreunen van de artikelen van het geloof toen, schieten we dan makkelijk
door naar een soort super-individualistisch godsbeeld nu. Dan is de mens
niet meer geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, maar boetseren we een
god naar onze smaak en inzichten. Met die omgekeerde wereld komen we
niet verder.
Ik zag ooit een boekje dat daar op een aardige manier een middenweg in
zocht. Het beschreef een methode hoe je tijdens wandelingen aan de hand
van opdrachten en vragen, het gesprek kunt aangaan. Met thema's als delen, levenslessen en inspiratie. Wandelen is daarvoor een mooie manier, je
doet wat en toch blijft er genoeg gelegenheid over om je gedachten onder
woorden te brengen. Wandelen is daarbij ook een beeld, wij zijn immers
onze hele bestaan onderweg met de vragen over liefde, leven en God.
Maar misschien bent u niet zo’n wandelaar, niet zo goed ter been, of heeft
u niemand om mee te wandelen.
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De zomer is juist voor senioren vaak een periode dat het sociale contact
wat stilvalt, en de coronacrisis maakt dat die periode al in maart begonnen
is.
Het zou fijn zijn, nu de vakantieperiode dit jaar anders wordt ingevuld
dan anders, als dat gesprek op gang komt. Dat we letterlijk of figuurlijk
wegen gaan om met elkaar over levensvragen te kunnen spreken. Met
leeftijdsgenoten maar ook over generaties heen. Of de gesprekspartners
dan bij God uitkomen, is aan hen. Het gesprek in zichzelf is van waarde.
Jezus laat dat zien en gaat doorlopend het gesprek aan. Het is je op
zielsniveau bekommeren om elkaar. Het welzijn van de ander wordt dan
een ambitie voor jezelf. Dat is simpelweg de grondvorm van naastenliefde.
En grote kans dat de gesprekspartners al pratende voorzichtig een antwoord beginnen te formuleren op de vraag die iedereen zich wel eens
stelt: waartoe zijn wij op aarde.
Lex Janssen diaken

Wat zijn de regels rondom mondmaskers in Utrecht?
We zien steeds meer mensen die een mondkapje dragen. Maar wat zijn nu
precies de regels? Wanneer moet ik een mondkapje dragen, waar moet
deze aan voldoen en waar kan ik ze kopen? In dit artikel vindt u alle
belangrijke informatie.
In welke situaties zijn mondkapjes verplicht?
In het OV is anderhalve meter afstand houden vaak niet mogelijk. Daarom
is vanaf 1 juni het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar
vervoer. Dit geldt voor alle reizigers vanaf 13 jaar in de trein, bus, metro
en tram. Ook op veerponten is het dragen van een mondmasker verplicht.
Op straat, in winkels of in andere openbare ruimtes is het dragen van een
mondkapje niet nodig. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling
op de bestaande hygiëneregels.

9

•
•
•
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•

1,5 meter afstand houden
Thuis blijven bij ziekte en verkoudheid
Handen wassen met water en zeep
Niezen en hoesten in de elleboog
Papieren zakdoekjes gebruiken
Geen handen schudden

Welk type mondmasker moet ik dragen?
Reist u met het openbaar vervoer? Dan moet u een niet-medisch
mondkapje dragen. Dit is een mondmasker dat niet in de zorg gebruikt
wordt. Let op: een niet-medisch masker beschermt niet uzelf tegen het
virus, maar verkleint de kans dat u anderen besmet. Wie geen mondkapje
draagt riskeert een boete van €95,00.
2 soorten mondkapjes die geschikt zijn voor het openbaar vervoer:
➢ Een wegwerpmondkapje: deze kunt u één keer gebruiken, circa 3 uur.
Kosten ongeveer € 0,40 cent per stuk.
➢ Herbruikbare mondkapjes: mondkapjes die meerdere keren te
gebruiken zijn omdat ze gewassen kunnen worden. Kosten: van € 5,00
tot € 20,00
Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te maken van katoen,
bijvoorbeeld van een zakdoek, t-shirt of kussensloop. Een sjaal of een
mondkapje van een sok zijn niet toegestaan in het OV.
Zie ook de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
Waar zijn mondkapjes te koop?
Niet-medische mondkapjes zijn ruim voorradig bij drogisterijen,
supermarkten en verschillende andere winkels. Populaire verkooppunten
zijn o.a. Etos, Kruidvat, Trekpleister, HEMA, Albert Heijn en Jumbo.
De website www.vergelijkmondkapjes.nl biedt actuele
informatie over het gebruik van mondkapjes en verkooppunten van
mondmaskers in Utrecht. Let op: op veel stations zijn de maskers nog niet
te koop. Zorg dus dat u voordat u gaat reizen een mondkapje in huis hebt.

10

Hoe kan ik veilig een mondkapjes gebruiken?
Een niet-medisch mondkapje verkleint de kans dat het coronavirus via
druppels uit mond en neus wordt verspreid. Daarvoor is het wel
belangrijk dat u het masker op de juiste manier draagt en gebruikt.
1. Was uw handen met water en zeep voordat u het masker opzet.
2. Gebruik alleen de touwtjes of elastiekjes om het mondkapje op te
zetten, raak de binnenkant niet aan.
3. Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht en dat de neus en
mond goed bedekt zijn.
4. Als u het mondkapje weer afzet wast u eerst weer uw handen met
water en zeep.
5. Gebruik wederom de touwtjes of elastiekjes om het masker af te zetten
en raak de binnenkant niet aan.
6. Gooi het mondkapje weg (wegwerpmasker) of was het masker op 60
graden (herbruikbaar masker).

ZOMER
De tuin, in geuren en kleuren
van bloemen en planten
met vlinders en vogels
en bijengezoem
zwevend van bloem naar bloem
..het is een feest...
en de natuur hangt de slingers op.
Henny van der Weiden.
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Eet Mee, het platform van mensen die graag
anderen ontmoeten via gezellige etentjes thuis,
organiseert nu video-etentjes. Een makkelijke
manier om weer eens nieuwe mensen te ontmoeten.
Nieuwe mensen ontmoeten is deze zomer nog lastig.
Evenementen gaan voorlopig nog niet door. In
winkels zijn de koffiehoekjes nog gesloten. De
sportschool is nog dicht. Het blijft de komende tijd
lastig om spontaan nieuwe mensen te ontmoeten.
Samen eten op afstand biedt uitkomst.
De video-etentjes van Eet Mee maken het mogelijk om weer eens nieuwe
mensen te ontmoeten en gezellig samen te eten. Van studenten tot
ouderen, van expats tot vluchtelingen, de etentjes trekken een verrassende
mix van mensen aan.
Hoe werken de video-etentjes?
Aanmelden voor een video-etentje kan via www.eetmee.nl. Het enige dat
je nodig hebt is een mobiel, tablet of laptop met camera en microfoon en
een goede Wifi-verbinding. Op basis van jouw profiel maken wij een
match op maat. Je krijgt vanzelf een uitnodiging voor een etentje.
Boukje at al verschillende keren online mee:
“Normaal gesproken heb ik genoeg te doen. Ik sport twee keer per week,
ga regelmatig met vrienden uit eten. Nu zit ik wat meer thuis. Via videoetentjes kan ik toch gezellig samen eten.”
Wil je van het etentje een uitje maken?
Neem de tijd om lekker te koken, zoek bijvoorbeeld een bijzonder recept
uit. Dek de tafel gezellig zoals je dat zou doen als je vrienden te eten krijgt.
Trek iets leuks aan. Of pluk wat bloemen en zet die op tafel. Maar: doe
vooral wat bij je past.
Ingewikkeld?
Zou je wel mee willen doen maar lijkt het je zo ingewikkeld? Neem
contact met ons op via info@eetmee.nl. We helpen je graag met een test.
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Dagtochten SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Het hoe en waarom ter verduidelijking waarom pas in september (indien
mogelijk) gestart gaat worden met een dagtocht.
Tegen de ziekte COVID-19, door het 'nieuwe' coronavirus ontstaan, is nog
geen vaccin uitgevonden. Laat staan dat deze binnenkort beschikbaar is
voor ons allen. Dus blijven de alom bekend te nemen hygiënische maatregelen noodzakelijk om het virus in te dammen en is alert zijn op de symptomen van deze ziekte essentieel.
Maar: zingeving, gezelligheid, blij zijn, dingen ondernemen, sociale contacten en dergelijke horen bij ons mens–zijn. Vandaar dat wij als SeniorenReisClub Utrecht na het bevragen van het KBO stad Utrecht Bestuur over
dit onderwerp hebben besloten de dagtocht van september aanstaande
door te laten gaan. Mits uiteraard alle Overheidsvoorwaarden, behorend
bij het corona-tijdperk, in acht kunnen worden genomen en in redelijkheid
te dragen zijn.
De Overheid geeft nu toestemming aan de touringcarbedrijven om vanaf
juni 2020 dagtochten te organiseren. Dat betekent voor ons maximaal 29
mensen per bus, de ontvangen mondkapjes dragen en ook handgel wordt
ruimhartig ter beschikking gesteld. En als dit goed gaat mogen in juli
meerdere personen de bus in. Hoe in restaurants te verpozen is u wellicht
bekend. En ook deze regels zal de Overheid versoepelen als dat mogelijk
is. Kortom: lichtpuntjes aan de horizon. Wij echter laten deze probeersels
in de maanden juni, juli en augustus voor ons werken. En bestuderen de
resultaten. Maar nemen er nog geen deel aan. Pas op 22 september 2020
wordt eventueel bewaarheid dat we in de bus van EemlandReizen rijden
door Tukkerland met een gids en de mooiste synagoge van Europa in Enschede zullen aanschouwen.
Anita van Basten
Utrecht, juni 2020
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Deze dagtocht wordt gepubliceerd onder voorbehoud

Dagtocht
“Kris Kras Tukkerland” met bezoek Synagoge Enschede
Dinsdag 22 september 2020
De route zoveel mogelijk toeristisch. Landstreek Twente omvat het oostelijk deel van Overijssel. De bewoners daar heten Twentenaren of informeel: Tukkers. De hoofdstad van Overijssel is Zwolle en de grootste stad
is Enschede. De belangrijkste rivier is de IJssel. De Vecht en het Zwarte
Water zijn secundaire rivieren. De kleinere zijn o.a. de Regge, Dinkel en
Berkel. Gegraven watergangen zijn o.a. het Twente-kanaal en het Kanaal
Almelo – De Haandrik.
Programma
08:30 uur
10.00 uur

Vertrek van parkeerplaats Gloriantdreef op Winkelcentrum
Overvecht Utrecht. Voorstaan vanaf 08.15 uur.
Bij Restaurant De Heideroos in Eerbeek koffie met gesorteerd
gebak. (Het ligt nogal voor de hand dat de naam 'Heideroos' is
afgeleid van het veel bezongen lied: Oh Heideroosje.
Een lief bloemetje dat ooit onze heide opfleurde. Maar dat is
hier niet het geval. Rond 1920 begon een voortvarend man in
dit pand een champignonkwekerij annex café. Deze man
heette: ….. Roos. En, het pand werd omgeven door heidevelden. Heden ten dage wordt Restaurant Partycentrum en Catering De Heideroos gerund door Marcel Garden-broek en zijn
staf.)

12.30 uur

13.45 uur
14.45 uur

Koffietafel met zelfgemaakte kroket in Gastro Oldenkott, een
oude Herberg uit 1749 met gezellig restaurant, direct gelegen
aan de Nederlands/Duitse grens.
Rondrit met gids door Tukkerland met leuke verhalen, sages
en anekdotes over mooie landweggetjes.
Bezoek aan de mooiste Synagoge van Europa te Enschede met
ontvangst koffie/thee
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16.15 uur

Aanvang terugreis

Rond 18.00 uur terug in Utrecht Overvecht.
De Synagoge van Enschede is gebouwd in 1927/28 in opdracht van de Nederlands Israëlitische Gemeente van Enschede door 2 architecten: A.P.
Smits en C. van de Linde, gebaseerd op het ontwerp uit 1918 -1920 van architect Karel de Bazel. Al het glas-in-loodwerk en de mozaïken werden
ontworpen door Lambert Lourijsen.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de synagoge in gebruik bij de
Sicherheits Dienst en is daardoor in tact gebleven. (Er werden toen
onder meer 7 gevangeniscellen gebouwd en de kast van de Thorarollen
werd gebruikt als aardappelenschuur.
De synagoge heeft een lengte van ruim zeventig meter en wordt gekenmerkt door de grote koepel in het midden en de twee kleinere koepels aan
weerszijden daarvan. Hierin is de invloed van oriëntaalse bouwstijlen
door architect De Bazel duidelijk te zien.
Het synagogecomplex bestaat uit drie onderdelen, twee woonhuizen
(tegenwoordig bewoond door de rabbijn en zijn vrouw en het kantoor van
de Stichting Synagoge Enschede) en de daadwerkelijke synagoge in het
midden. Bij de hoofdingang staat een oorlogsmonument van Appie
Drielsma ter nagedachtenis aan de bijna zevenhonderd omgebrachte
joodse inwoners van Enschede.
De belangrijkste ruimte van de synagoge is de ruimte onder de grote
koepel. Deze gebedsruimte biedt plaats aan 650 gelovigen. De inrichting is
gedecoreerd met vele symbolische afbeeldingen. In bladgoud mozaïken
zijn 12 stammen van Israël afgebeeld en in de glas in loodramen onder
meer joodse feesten. In het midden hangt een grote kroonluchter
waaronder de Thora wordt gelezen. Op meerdere plaatsen is hier getallensymboliek te vinden. De cijfers 3, 4, 5, 7, 10 en 12 hebben bijzondere
betekenis.
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Indien u interesse heeft in deze dagtocht dan kunt u zich aanmelden via
het inschrijfformulier te vinden in het magazine Rondomme of via de
website: www.kbostadutrecht.nl of u kunt per mail euau68gw@hetnet.nl)
of brief aangeven dat u mee wilt en al uw voor ons relevante gegevens
noteren en deze opsturen naar mw. Anita van Basten, A. Romerostraat
625, 3573 AT Utrecht.
In week 37 krijgt u dan telefonisch vanaf maandag 7 t/m vrijdag 11
september 2020 te horen of de dagtocht wel/niet doorgaat en welke
corona-beschermingsmaatregelen dan van toepassing zullen zijn.
Tijdens dit telefoon- gesprek kunt u – indien gewenst – annuleren.
Daarna niet meer.
Wanneer u verneemt dat de dagtocht doorgaat gelieve u in deze week 37
de dagtochtprijs van € 49,00 te voldoen op de SeniorenReisClub Utrecht
e.o. rekening: NL 15 INGB 0007 5390 75

Blijf in contact, met videobellen
Wij ondervinden dagelijks inmiddels
allen hinder van het coronavirus. Zo
wordt aangeraden om bezoek aan
senioren te mijden. Om het contact niet
helemaal te verliezen kan het handig zijn
om gebruik te maken van videobellen,
zodat u elkaar niet uit het oog verliest.
Weet u niet hoe dit werkt of vindt u dit lastig? Youtube.nl heeft filmpjes
gemaakt waarin zij uitleggen hoe je precies moet videobellen via de
verschillende online diensten (WhatsApp, Facetime, Skype).
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht.
Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Ondergetekende
Naam

: ______________________________________

Adres

: ______________________________________

Woonplaats en postcode : ______________________________________
Telefoon

: ______________________________________

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht
Bestemming

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________

Dieetwensen

: ______________________________________

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

Datum

Handtekening

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Naam

Telefoon / Email

COSBO bestuur

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Ouderen Advies Commissie

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Minimabeleid

Mildred Vlutters

030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

Coördinator belastingservice
Eduard Verkadelaan 115
Telefoon:
030 251 37 30 Email:

Joyce Tjoa
3584 GT Utrecht
belastingservice@kbostadutrecht.nl

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. WhatsApp is een handig communicatie
middel voor iedereen met een zogeheten smartphone.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op:
Juristentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
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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-pcob-voordeel.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 2020 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: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

De heer (kruis het gewenste hokje aan)
: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon nr.
: ______________________________________________
Mobiel nr.
:______________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________
Aangemeld door het lid: _________________________________________
Datum : ____________________________________________________
Bankrekening IBAN nummer: ____________________________________
Ten name van: __________________________________________________
De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)
28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving
30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving
Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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