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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:
Dhr. F.F. Broekman, Dhr. JW van Oostveen
Dat zij moge rusten in vrede.

KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk
Vrijdag 16 oktober 2020
Aanvang: 10:00 uur
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

Aansluitend koffie of thee
Brasserie van Ostade
Adriaan van Ostadelaan 65
3583 AB Utrecht

Bij het betreden van de kerk word u verzocht u handen te desinfecteren
met de klaarstaande desinfecterende gel.

Oktober
De vogels zingen niet
de zon gaat eerder onder,
maar de kleuren van de herfst
die zijn weer heel bijzonder.
Henny van der Weiden.
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Van de Voorzitter,
In de laatste Rondomme heeft u kunnen lezen dat het bestuur weer
voorzichtig is gestart met het organiseren van activiteiten. We zijn gestart
met het organiseren van een Eucharistieviering in de Aloysiuskerk en
aansluitend gezamenlijk koffie of theedrinken bij Brasserie van Ostade.
Doordat ik verplichtingen elders had kon ik hierbij niet aanwezig zijn,
maar van de aanwezige bestuursleden heb ik begrepen dat de 25
aanwezige leden dit samenzijn als zeer waardevol hebben ervaren. Het
bestuur heeft daarom besloten om deze activiteit voort te zetten in de
maand oktober.
Vóór de coronatijd vonden deze vieringen om de maand plaats in de
Rafaëlkerk of de Aloysiuskerk en aansluitend kwamen we bijeen in de
parochieruimte voor een kopje koffie of thee.
Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om gebruik te maken van
de parochieruimtes. Doordat er in de nabijheid van de Rafaëlkerk geen
ruimte beschikbaar is om gezamenlijk koffie of thee te drinken en we het
als bestuur toch belangrijk vinden om elkaar te kunnen ontmoeten is dit
vooralsnog niet mogelijk in de Rafaëlkerk.
Ik hoop natuurlijk dat de coronacrisis zo snel als mogelijk geschiedenis
mag worden en we elkaar dan weer op diverse locaties mogen ontmoeten.
Tijdens de Troonrede sprak Koning Willem-Alexander erover hoe jong en
oud dienen om te gaan met het coronavirus. Werkdruk van de zorgmedewerkers kan worden verminderd door minder regels. Hopelijk komt
hiermee meer aandacht in de zorg waar het in de zorg werkelijk om gaat.
Op dit moment gaan senioren er voor het zoveelste jaar op achteruit.
Mogelijk kan dit worden gecompenseerd door een goed pensioen maar
door de stijgende zorgkosten en ook door de verhoging van de zorgpremie in 2021 met ruim 60 Euro per jaar ben ik hier zeer bezorgd over.
Laten we het maar doen met de zegen van Onze Lieve Heer die er mijns
inziens veel belovender uitziet dan de veel belovende woorden die vanuit
het kabinet worden gesproken.
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Blended: Sterker uit de Crisis
Hoe heeft de coronacrisis jouw leven beïnvloed? En hoe kunnen we hier
samen sterker uit komen?
In de serie ‘Sterker uit de Crisis’ praten we over onze ervaringen tijdens de
coronacrisis, wat je hiervan kunt leren en wat je wilt vasthouden. Je kunt
dit najaar naar de Kargadoor komen of online deelnemen via Zoom. Je
kunt op het aanmeldformulier aangeven of je live of online wil deelnemen.
Sterker uit de crisis
Vanwege het coronavirus is ons leven er
plotseling heel anders uit gaan zien. We
moesten zoveel mogelijk thuisblijven en als dat
kon vanuit huis werken of studeren. We
maakten ons zorgen over ons werk. Het werd
moeilijker familie en vrienden te ontmoeten. We
moesten wennen aan 1,5 meter afstand houden
van elkaar. Sinds juni zijn de maatregelen versoepeld en mag er langzaam
weer wat meer. Toch blijft het virus ons leven beïnvloeden, zolang we
moeten blijven oppassen en afstand houden. Hoe heb jij de coronacrisis
ervaren? Ben je anders tegen dingen aan gaan kijken door jouw ervaringen
tijdens de crisis? Welke veranderingen wil je vasthouden en hoe kun je dat
doen?
Er zijn drie onderwerpen waar we in de serie ‘Sterker uit de Crisis’ over
zullen praten:
• Donderdag 8 oktober: Samen uit de crises
• Donderdag 12 november: Financieel gezond uit de crisis
• Donderdag 10 december: Rechten en vrijheid na de crisis
Belangrijk
• De dialogen zijn van 19:30 tot 22:00 uur.
• De dialogen vinden plaats in de Kargadoor of online via Zoom. Geef
bij aanmelding aan of je live of online wil deelnemen.

6

Voor de gesprekken in de Kargadoor worden coronamaatregelen in acht
genomen. Als het te druk wordt om in de Kargadoor mee te doen word je
uitgenodigd om online deel te nemen.
•
•

Als coronamaatregelen wijzigen en dit gevolgen heeft voor de gesprekken in de Kargadoor dan laten we je dat tijdig weten.
Deze bijeenkomsten organiseren we samen met de Kargadoor. De serie
is onderdeel van het project Online Erbij Horen in Crisistijd.

Voor de aanmeldformulier en verdere informatie kunt terecht op de
website van www.utrechtindialoog.nl en gaat u naar
dialoogbijeenkomsten of
via de email: info@utrechtindialoog.nl of
telefonisch met Wilma de Buck : 06 – 432 39 104

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).

Rijbewijskeuring “75 jaar en ouder”
U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens
kantooruren) Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.
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ACCEPTATIE
Ik ga met een onbevredigd gevoel bij een oudere heer weg. Ik heb met hem gepraat
over ‘het leven’, over het verlies van zijn vrouw en over de keuzes die jonge
mensen in het leven moeten maken. Tijdens ons gesprek was hij ineens
losgebarsten met het verhaal over zijn zoon die van zijn vrouw gescheiden was en
nu met een man leefde. Deze vader heeft hem onomwonden te verstaan gegeven
dat zoiets voor hem onverteerbaar (= onacceptabel) is. Het gevolg: ze hebben nu al
een paar jaar geen contact meer.
Soms denk ik wel eens (meestal na een aantal ontmoetingen): wat zouden
veel mensen toch aanzienlijk gelukkiger zijn, wanneer ze in staat waren
bepaalde zaken te accepteren.
Wanneer je ziek wordt, helpt het je niets, wanneer je je ziekte niet
accepteert. Wanneer je met een echtscheiding te maken krijgt van kinderen
of familieleden of van jezelf en je kunt of wilt dat niet accepteren, maakt
het je alleen nog maar ongelukkiger. Het is inderdaad een ware kunst om
te accepteren wat er ongevraagd op je levenspad komt.
De ene kant van de medaille is dus accepteren of als je het wat plechtiger
wilt zeggen: aanvaarden. Maar er is ook een andere kant. Dat is
geaccepteerd worden.
Want jouw omgeving, je geliefden, je vrienden en je kennissen moeten ook
jou accepteren zoals je bent en zoals je handelt. Lukt dat, dan kan dat
werken als balsem voor de ziel, want dan voel je je door je medemensen
gedragen.
Wanneer je de kunst verstaat om een beetje in je binnenste te kijken
(‘zelfkennis is het begin van alle wijsheid’!), begrijp je best dat er ook in jou
elementen huizen, (misschien samenhangend met je karakter, met je jeugd
of je levensgeschiedenis) waar de anderen met enige of misschien wel met
veel moeite mee moeten leren omgaan.
Het gaat dus om aanvaarden en aanvaard worden. Dat heeft ten diepste te
maken met liefde. God aanvaardt je, omdat je bent wie je bent.

8

Jij poogt je medemensen te aanvaarden, omdat zij zijn wie zij zijn, jij
aanvaardt hopelijk ook jezelf, omdat je bent wie je bent.
Zelfaanvaarding is blij zijn met jezelf. Het wil zeggen dat je zowel je
positieve als je negatieve kanten kunt accepteren. Het wil zeggen dat je je
geliefd en geaccepteerd voelt. Zelfaanvaarding heeft alles te maken met je
eigenwaarde, het is jezelf aanvaarden met al je mogelijkheden en
onmogelijkheden. Het betreft allerlei aspecten: Je uiterlijk, je innerlijk, je
persoonlijkheid, je verleden, je opvoeding, enz.
Wanneer we in staat zijn over en weer elkaar te accepteren, inclusief
onszelf, dan dragen wij elkaar, dan bouwen we met elkaar een
waardevolle mensengemeenschap op. Dat is mogelijk door de kracht van
de liefde. Die kracht is in ieder mens ingeschapen. Wij hebben de taak om
dat zaadje dat vanaf onze geboorte en doop in ons aan het ontkiemen is, te
laten uitgroeien tot een mooie, stevige boom.
Zouden we de kunst van het aanvaarden in liefde een beetje beheersen,
dan zou de mensheid een hechte gemeenschap vormen, waarin men voor
elkaar opkomt, elkaar de weg wijst, waar geen scheuringen en breuken
bestaan.
Schets ik een onbereikbaar ideaal? Wellicht. Maar we zouden het moeten
proberen, uitgaande van onze concrete situatie, onze eigen gemeenschap,
kerkelijk of maatschappelijk.
‘Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft’ (Rom. 15, 7).
Pastor Oscar Swijnenberg
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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. 030-2003000
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
aanvangstijd 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

8 en 9 oktober 2020 The Good Liar,
Beroepsoplichter Roy Courtnay (Ian McKellen) heeft een nieuw doelwit op
het oog: Betty McLeish (Helen Mirren), een weduwe die miljoenen waard
is. En hij wil haar alles afnemen. Maar als de twee naar elkaar toe groeien,
verandert een eenvoudige zwendel in een levensgevaar lijk spel.
Acteerlegendes Mirren (Oscar®winnaar voor “The
Queen”) en McKellen (tweemaal genomineerd voor een
Oscar® voor "Lord of the Rings: The Fellowship of the
Ring" en “Gods and Monsters”) spelen voor het eerst
samen in dit spannende drama van New Line Cinema over
de geheimen die mensen bewaren en de leugens waar ze
hun levens op bouwen.
“The Good Liar” is geregisseerd en geproduceerd door
Bill Condon, die als scenarist een Oscar® won voor “Gods and Monsters”.
Het scenario is van Jeffrey Hatcher (“Mr. Holmes”) en gebaseerd op de
alom geprezen roman van Nicholas Searle. De overige hoofdrollen
worden ingevuld door Russell Tovey (tv-serie “Quantico”) en Jim Carter
(tv-serie “Downton Abbey”).
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22 en 23 oktober Judy
Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in de gelijknamige
speelfilm Judy. Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen
te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor een
reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze
genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te
kunnen creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn
achtergebleven. Judy leeft al sinds dat ze een kindster
was op medicijnen en drank. Er zijn mensen die van
haar proberen te profiteren wanneer zij in de war is en
juist simpelweg gelukkig wil zijn met haar gezin en haar
eigen keuzes wil maken. Ondersteund door de bekende
liedjes, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’,
vertolkt Renée op indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en
laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland heeft geleefd.

Grote onzekerheid over financiële
toekomst onder ouderen
Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de
toekomst. Dat blijkt uit onderzoek over koopkracht onder ouderen, van
seniorenorganisatie KBO-PCOB.
De mogelijke gevolgen van de coronacrisis en de uitwerking van het
pensioencontract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes op de
tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van
ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van
ouderen.
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De overheid trok de afgelopen
maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de
coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen
we de lasten? Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt.”
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Senioren zien het somber in. Maar liefst negen op de tien senioren (91%)
verwachten dat de economie zal verslechteren. De helft (48%) geeft aan
dat hun gevoel van financiële zekerheid is veranderd door de uitbraak van
het coronavirus.

Pensioen
Ook zijn er vragen over het pensioen van de toekomst, al verwacht bijna
zeven op de tien pensioengerechtigde senioren (65%) dat het pensioen van
volgend jaar hetzelfde zal zijn. Bijna een kwart (23%) verwacht dat het
lager zal uitvallen en slechts twee procent verwacht een stijging.
Over het nieuwe pensioencontract dat er gaat komen is er meer
onzekerheid. Zeven op de tien senioren (68%) voelen zich op de
hoofdlijnen goed geïnformeerd over dit nieuwe pensioencontract. Toch is
het gevoel van financiële zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de
ouderen wel negatief beïnvloed.

Corona-uitgaven
De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgavenpatroon van senioren
de afgelopen maanden beïnvloed. Zo werd er meer geld besteed aan
cadeautjes, bloemen en kaarten (38%). Werd er meer aan (online)
boodschappen uitgegeven (30% meer) en had ruim een kwart (26%)
hogere zorgkosten.
Er werd minder geld uitgegeven aan hobby’s (34%) en aan sport en
bewegen (29%).

Onderzoek
In totaal hebben 1.300 Nederlandse senioren meegedaan aan dit
onderzoek van KBO-PCOB, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar.
Opmerking redactie:
Dit artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief KBO/PCOB.
Als u dat wilt, en u bent vertrouwt met de computer, kunt u zich hier op
abonneren. www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
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Mooi in de herfst
Wonen op de 1e etage heeft een voordeel. Ik woon in een appartement met
uitzicht op eikenbomen, die in deze tijd van het jaar een mooi proces
doormaken. Dik in de bladeren gedurende de zomer gaan veel bomen in
de herfst hun bladeren verliezen. Niet zomaar. De bladeren veranderen
van kleur, prachtig om te zien. Mijn uitzicht! De laatste fase van de
eikenbladeren aan de bomen op de bewuste plaats is nu aangebroken.
Ik kijk als het ware op een rood tot donkerrood
bladerdak. Met veel verwondering. Het ziet er
werkelijk uit als een prachtig dak. Zomaar een dak
boven het plein waar de eiken staan. Tot ze hun
bladeren verliezen, zo gaat dat!
Aan de andere kant van mijn appartement heb ik nog een herfstverrassing.
Een grote boom, die al eerder alle bladeren heeft laten vallen, krijgt nog
regelmatig bezoek. Bezoek van vogels, die kennelijk tussen de kale takken
nog wat eetbaars kunnen vinden. Het kopje van de vogel gaat driftig op en
neer, tot er blijkbaar niets meer te eten is. Of heeft hij/zij genoeg gegeten?
Kunt u zich voorstellen dat ik mijn tijd vergeet ….. wat is de herfst mooi,
ondanks alle soorten weer. De bomen weten dat het hun tijd is. Wind en
regen deren ook de vogeltjes niet, ze weten te overleven op hun instinct!
De natuur is werkelijk mooi in de herfst!
Paula Vermeulen.

Marcel Sturkenboom Interim Directeur KBO-PCOB
Per 1 oktober a.s. zal Marcel Sturkenboom aantreden als
interim-directeur van KBO-PCOB.
Marcel Sturkenboom heeft veel ervaring in het werken bij verenigingen en
is onder meer directeur sport geweest bij NOC*NSF en directeur-secretaris
bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
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Deze dagtocht wordt gepubliceerd onder voorbehoud.
We weten nu nog niet hoe het coronavirus zich rond 20 oktober gedraagt.
Maar wij nemen qua organisatie van deze tocht alle RIVM richtlijnen in
acht. Dus met eigen mondkap via de middendeur de bus in en uit, handgel gebruiken, de stoelen achter de buschauffeur en opzij van hem vrij laten, als het kan geen gebruik van het bustoilet, in het restaurant staat één
tafel voor twee personen, indien gewenst twee tafels aan elkaar voor vier
personen, anderhalve meter afstand wordt in acht genomen, ieder loopt
naar het stamppottenbuffet (hutspot, zuurkool, boerenkool) waar de gemaakte keuze u wordt geserveerd. Ook de bijbehorende uitjes, spekjes e.d.
zijn er voor u.

Dagtocht Herfstkleuren Rijk van Nijmegen en
de Ooijpolder.
Dinsdag 20 oktober 2020
Programma
10.15 uur: Parkeerplaats Gloriantdreef op Winkelcentrum Overvecht te
Utrecht / voorstaan vanaf 10.00 uur.
12.15 uur: Zijn we op onze bestemming midden in het natuurreservaat
De Gelderse Poort in het Hotel Millings Centrum in Millingen
aan de Rijn voor het genoemde buffet.
13.45 uur
Komt mevrouw Truus ons ophalen om ons te gidsen
door o.a. Berg en Dal, de Ooijpolder, de Zevenheuvelenweg. Zij doet dit werk al ruim 30 jaar en heeft veel te
vertellen.
15.30 uur:

Zijn we terug bij het Hotel Millings Centrum voor een consumptiestop op eigen rekening waarna we de terugreis aanvaarden

17.30 uur

Verwachte thuiskomst bij instapplaats Overvecht
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Korte geschiedenis van onze lunchplek waar we enkele uren zullen vertoeven.
Pas in 1953 kreeg Hotel Millings Centrum zijn huidige naam. Eerder genaamd Hotel Daamen, daarna Hotel Stoffelen en vervolgens Hotel Lörks.
Begin 1900 was de eigenaar van het hotel de weduwe Daamen. Zij
trouwde de heer Stoffelen, een voortvarend persoon van Duitse afkomst.
Hij voegde een bierbottelarij toe aan het bedrijf. Maar de familie was ook
een van de eersten in het dorp met een telefoonaansluiting, vol gepaste
trots te zien door de mast naast het huis. In de jaren
dertig nam de familie Lörks het bedrijf met alles erop
en eraan over. Lörks was tevens kapitein op de beroemde Eendracht, het schip dat meerdere malen per
week personen en goederen naar Nijmegen vervoerde.
Het hotel kwam tot grote bloei. In de oorlogsjaren 1944-1945, toen Millingen onder spervuur kwam te liggen, liep het pand grote schade op en ging
de inventaris geheel verloren. Toch werd het hotel in 1946 feestelijk heropend. En vanaf 1953 wist de nieuwe eigenaar Kuyper de oude glorie van
het hotel helemaal te herstellen en gaf dit hotel zijn huidige naam Hotel
Millings Centrum. Nog enige eigenaren en verbouwingen verder is vanaf
1 januari 2006 Adri Hendriksen de trotse eigenaar van dit gezellige drie
sterren familiehotel in het centrum van het dorp met alle comfort omringd,
behorend bij deze tijd.
Indien u interesse heeft in deze dagtocht dient u aan te geven geen
verkoudheids – of andere aan het coronavirus gerelateerde - verschijnselen te hebben. EemlandReizen behoort deze verklaring - op aanvraag - aan
het RIVM te kunnen overleggen via ons : de SeniorenReisClub Utrecht e.o.
Aanmelden kunt u zich via het inschrijfformulier uit het magazine de
Rondomme of via de website www.kbostadutrecht.nl of stuur een brief.
Opgeven bij mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT
Utrecht, e-mail adres: euau68gw@hetnet.nl.
De dagtochtprijs bedraagt € 42,50. Te voldoen op rekeningnummer :
NL 15 INGB 0007 5390 70 t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.
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Zilveren Kruis voert lidmaatschapscontrole
collectieve zorgverzekering uit
Komend najaar controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of verzekerden
binnen het collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk lid zijn van KBO of
PCOB. Mensen die onterecht gebruikmaken van de collectiviteitskorting
verliezen dit voordeel.
In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren Kruis is
vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO of van PCOB verplicht is om
gebruik te kunnen maken van het aanbod en dat het lidmaatschap zal
worden gecheckt. Binnenkort zal Zilveren Kruis daarom een
lidmaatschapscontrole uitvoeren op het bestand van onze collectief
verzekerden. Dit alles vindt natuurlijk plaats onder de privacyregels zoals
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zilveren Kruis schrijft verzekerden aan
Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet
teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Is de
ontvanger van de brief geen lid, dan kan hij/zij alsnog lid worden van de
KBO of de PCOB. Indien geen lidmaatschap wordt afgesloten dan wordt
hij/zij uitgeschreven uit ons collectief en verliest daarmee de kortingen en
andere voordelen.
Wel lid, toch een brief van Zilveren Kruis?
Mocht u, als lid van KBO stad Utrecht, onverhoopt een brief ontvangen
waarin staat dat u niet teruggevonden bent in ons ledenbestand, dan gaan
we dit uiteraard snel voor u rechtzetten. U kunt dit doen via
ledenadministrie@kbostadutrecht.nl of telefonisch: 030-251 37 30. We helpen u graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de collectiviteitskorting en andere voordelen!
Aandachtspunt:
U moet individueel lid zijn van de KBO om gebruik te kunnen maken van
collectiviteitskorting bij de Zilverenkruis.
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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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