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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:
mevr. W.A. van den Hoeven, dhr. G.M. van Schaik,
mevr. B.J.W. Molenaar-van Ee, dhr. A.M. Ketting-Olivier
Dat zij moge rusten in vrede.
We heten welkom
dhr. F.C.H. Weerdesteijn, mevr. P.P.T.T. Weerdesteijn-Nühn,
mevr. H.A. van Jonker-van Wijk
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk
Vrijdag 20 november 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

Wanneer de coronaregels het toelaten is er aansluitend
koffie of thee bij Brasserie van Ostade

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.
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Van de voorzitter
Vol vertrouwen keek ik uit naar de Eucharistieviering van 16 oktober om
aansluitend met elkaar een kopje koffie of thee te gaan drinken bij
Brasserie van Ostade. Ondanks de mooie viering waar de aanwezige leden
veel warmte uitstraalden om samen te mogen vieren was er ook
teleurstelling. Een paar dagen voorafgaand aan deze viering was namelijk
besloten om het restaurant te sluiten om het coronavirus te bestrijden
waardoor koffiedrinken na de viering niet mogelijk was terwijl dit juist het
verlengstuk is van de KBO viering. Laten we hopen dat de maatregelen
hun werking hebben en dat we in november na de viering weer
gezamenlijk aan de koffie of thee kunnen.
Het is een verwarrende tijd waar we nu in leven. We zijn door de
genomen maatregelen weer bij af. Is het te druk bij de horecagelegenheden
of gaan we met te veel mensen tegelijk de horecagelegenheden binnen?
Lopen we met te veel mensen tegelijk de kerk in of zitten er te veel mensen
in de kerk? Doen we te veel boodschappen of zijn we met te veel mensen
boodschappen aan het doen?
We hebben sinds oktober ook het boodschappenuurtje voor ouderen en
kwetsbaren. Zij moeten tussen 07:00 en 09:00 uur hun boodschappen doen
terwijl de thuiszorg dan nog onderweg is om de mensen te helpen, vóór ze
een stap buiten de deur kunnen zetten.
Moet je je, om deel te mogen nemen aan het boodschappenuurtje,
legitimeren (of je een oudere bent) of kunnen aantonen dat je een
kwetsbare bent? En wannéér ben je eigenlijk oud of vanaf welke leeftijd
mag je deelnemen aan dit uurtje?
In de afgelopen dagen vraag ik mij ook steeds meer af wat God van het
coronavirus vindt en wanneer God als mens hier op aarde zou zijn, welke
maatregelen Hij zou nemen om dit virus te bestrijden? Zou Hij dan ook zo
lang wachten om de juiste maatregelen te nemen en welke maatregelen
zou Hij dan nemen? Zou Hij ook zo lang nodig hebben om het juiste
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vaccin te ontwikkelen om alle mensen op deze wereld op een zeer korte
termijn te vaccineren? Voor deze antwoorden kan ik mij alleen maar
richten tot God in de hoop dat Hij mijn vragen wil beantwoorden.
Laten we met zijn allen de hoop blijven houden dat we elkaar weer in
vrijheid mogen gaan ontmoeten zonder beperkingen.
Hans Stahl

Welkom bij CinePlus Jaarbeursplein
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 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

5 en 6 november, April, May en June
Drie halfzussen, met drie verschillende vaders vragen zich
bij de naderende dood van hun moeder af: 'Waar staan we
in het leven? Wat hebben we nog met elkaar?' En vooral:
'Wat straks te doen met onze autistische broer Jan?’ Als de
ernstig zieke moeder van April, May en June zich realiseert
dat ze niet lang meer te leven heeft, roept ze haar dochters
naar huis.
Ze kan dit leven pas met een gerust hart verlaten als ze weet dat er goed
gezorgd zal worden voor haar zoon Jan. Maar geconfronteerd met de
vraag blijkt al snel dat ze zich alle drie ongeschikt achten.
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Daarbij merken de zussen dat ze de laatste jaren nogal van elkaar en hun
broer vervreemd zijn. De vier zullen elkaar opnieuw moeten leren kennen,
willen ze elkaar tot steun zijn in de moeilijke tijd die komt.
19 en 20 november, Little Women
Little Women is geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird)
en gebaseerd op het beroemde gelijknamige boek van Louisa
May Alcott. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en
Eliza Scanlen spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth March.
Timothée Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is
Marmee en Meryl Streep is te zien als AuntMarch.

Gezocht: mensen met steunkousen, zwachtels of andere
compressiemiddelen.
Maakt u gebruik van compressiekousen,
therapeutisch elastische kousen, steunkousen of
andere compressie- middelen, zoals zwachtels? Dan
gaan onderzoekers van instituut Nivel graag met u
in gesprek.
In het kader van een landelijk onderzoek zijn deze
onderzoekers op zoek naar mensen, die zij mogen
interviewen over het gebruik van zogeheten
compressietechnieken. Dit om meer inzicht te krijgen in het
werk van verpleegkundigen en verzorgende die deze
middelen in hun werk gebruiken.
De onderzoekers nemen het interview, dat ongeveer een half uur duurt,
telefonisch af. Voor deelname krijgt u een cadeaubon van 25 euro.
Heeft u interesse in deelname of wilt u eerst meer informatie? Neemt u
dan contact op met Ellen Moonen van KBO-PCOB. Tel. 030 – 3400600.
of email: ellen.moonen@kbo-pcob.nl
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God in corona-tijd
We gaan al enige tijd gebukt onder het corona-virus. En het ziet er naar
uit, dat dit nog wel een tijd zal duren. Dit betekent, dat we af moeten zien
van lichamelijke contacten en anderhalve meter afstand moeten houden.
Ook kunnen we maar heel beperkt vieren, dat we een geloofsgemeenschap
zijn, die ’s zondags samenkomt, om haar geloof te vieren. De maatregelen
zijn nu weer verscherpt, dat er niet meer dan 30 personen aanwezig
mogen zijn. In een grote kerkruimte met weinig mensen, die ruim uit
elkaar zitten, heb je niet het idee, dat we samen geloofsgemeenschap zijn.
Bovendien mogen we niet zingen en is er na de viering geen samen koffie
drinken.
Wat we wel kunnen doen, is meer aandacht en tijd nemen voor het
persoonlijk gebed en voor het gebed in het gezin. U kunt samen de
Eucharistie volgen op de T.V. of van de eigen parochie via life-stream.
Het is goed, om daarna de vraag te stellen: wat heeft jou het meest
getroffen in de preek? Om elke dag een tijd met God bezig te zijn kunt u
op een bepaalde tijd van de dag een stukje lezen uit het evangelie, b.v. uit
het evangelie volgens Marcus.
Het is goed, dit stukje hardop te lezen: het Woord van God moet immers
gehoord worden. Na dit stukje gehoord te hebben, stelt u de vraag: wat
wil Marcus hier zeggen? En vervolgens de vraag: wat spreekt mij het
meest aan? U kunt het afsluiten met een gebed, met eigen woorden of met
het Onze Vader of Wees gegroet.
Zo bent u elke dag een tijd bewust met God bezig en kan het gebeuren, dat
God niet langer ver weg is, maar meer nabij komt in uw dagelijkse leven.
pastor P. Rentinck
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KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het
coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte
even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel
activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u
graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u
wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van
de afdeling nog wel doorgang kunnen
vinden. Of dat u als vrijwilliger nog één-opéén-contact met leden kunt hebben. Hoe u in
contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of
gewoon voor een praatje. Ook vrijwilligers van NOOM zitten aan de
telefoon om ouderen met een migrantenachtergrond zoveel mogelijk in
hun moedertaal te woord te staan.

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.
Regenboog
kleurig lint
hemelhoog
gespannen in de lucht
een glimlach van de zon
verlicht een bewolkte dag.
Henny van der Weiden.
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Utrechtse 70-plusser in coronatijd:
veel thuis uit voorzorg, maar meestal niet eenzamer
Ruim 120 ouderen deden mee aan ons onderzoek over hun ervaringen met
coronamaatregelen. Zeker nu het aantal coronagevallen toeneemt en weer
nieuwe maatregelen gelden, is het goed om te weten hoe mensen zich voelen bij de beperkingen en wat zij nodig hebben om het vol
te houden. Aan het onderzoek, dat zowel digitaal als op
papier verspreid was, deden vooral vrouwen mee en circa
een derde van de deelnemers is afkomstig uit de Chinese
gemeenschap, waarmee COSBO regelmatig contacten
heeft. De reacties kwamen uit alle delen van de stad, maar vooral uit de
Westelijk gelegen wijken.
Toen in het voorjaar het coronavirus tot overheidsmaatregelen leidde,
werd met name 70-plussers aangeraden om thuis te blijven en geen bezoek
te ontvangen. Dit omdat zij meer risico’s liepen het virus op te lopen, met
ernstige medische gevolgen. In juni werden de maatregelen versoepeld,
inclusief het advies aan ouderen om zich min of meer te isoleren. Al snel
werd duidelijk dat lang niet alle senioren die boodschap aannamen of
begrepen.
En dat blijkt uit het onderzoek van COSBO ook: voor de zekerheid (of
zelfs deels uit angst voor het gedrag van anderen) blijven de 70-plussers in
Utrecht meer thuis dan voorheen.
Een klein deel leeft nu nog net zo geïsoleerd als dit voorjaar. Toch gaan de
oudere mensen hier in het algemeen heel goed mee om, wordt eveneens
duidelijk. Overigens geeft vrijwel niemand aan zich nergens wat van aan
te trekken en zich niet aan de overheidsadviezen te houden.
“De Tweede Wereldoorlog was erger”, omschreef iemand het gevoel dat
bij de pandemie. En: “Het is nou eenmaal zo. Niemand wil je dwarsbomen, niet zeuren!” Of: “Ik wil mijn vrijheid terug, maar dat kan niet.
Jammer”. Maar toch geeft ongeveer een derde van de mensen die minder
op pad gaan aan dat zij meer eenzaamheid ervaren en dat is een serieus
signaal.
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De meeste ouderen hebben meer behoefte aan sociale contacten en activiteiten dan dat zij zich zorgen maken over vervoer of boodschappen, is het
beeld. Mocht de komende periode opnieuw geadviseerd worden om zoveel mogelijk thuis te blijven, dan verwachten de 70-plussers over het algemeen geen problemen. Maar meer contacten en beweging zijn wel
voorwaarden om het vol te houden, en dat geldt voor de Chinese gemeenschap nog sterker. Mannen lijken er echter wel minder grote zorgen over
te hebben dan vrouwen, valt op: zij zeggen zich prima te redden.
COSBO Stad Utrecht is blij dat toch een groot deel van de Utrechtse senioren zich zo goed heeft weten aan te passen aan de situatie. De boodschap
dat vooral sociale contacten en beweging/activiteit belangrijk zijn voor
mensen om met beperkende maatregelen om te kunnen gaan, zal zoveel
mogelijk gedeeld worden, bijvoorbeeld richting de gemeente en lokale
instellingen die met ouderen werken. Het invoeren van bijvoorbeeld speciale openingstijden bij publieke diensten of in winkels kan voor sommige
klanten erg prettig zijn, maar het moet niet leiden tot beperkingen om op
andere tijden te komen, denkt COSBO.

Het zijn brandpreventieweken!
De komende weken staan in het teken van
brandpreventie. Op onze site vindt u veel
tips om brand te voorkomen. Wat ook erg
belangrijk is, zijn goede rookmelders. Mocht
er toch brand uitbreken dan kan een
rookmelder uw leven redden. U kunt de
komende weken op de website
www.rookmelders.nleen op maat gemaakt advies krijgen over het aantal
rookmelders dat in huis nodig is. Ook kunt u gebruik maken van het
rookmeldersteam. Zij hangen rookmelders kosteloos voor u op de juiste
plekken. Kijk voor meer info opwww.rookmelders.nl
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Goed dat minister Koolmees
onnodige pensioen kortingen wil voorkomen
Als het aan minister Koolmees ligt wordt het voor
pensioenfondsen mogelijk om al eerder de nieuwe,
soepeler spelregels uit het nieuwe pensioenakkoord te
hanteren.
Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dat
betekent dat de kans op pensioenverlagingen kleiner wordt. De dreigende
pensioenkortingen moeten echt voorkomen worden en dringen al langer
aan op aanpassing van de regels. We zijn blij dat de minister die stap ook
wil zetten.”

Pensioenakkoord
Al bij de overeenstemming over de uitwerking van
het pensioenakkoord gaf KBO-PCOB aan de soepeler
regels sneller te willen toepassen. Willems: “Het
nieuwe pensioencontract is heel anders van aard.
De huidige regels passen daar niet bij, maar kunnen wel leiden tot
onnodig kortingen en onnodig grote premiestijgingen. Dat is ronduit
slecht voor de koopkracht van gepensioneerden, die na tien jaar niet
indexeren dan weer een klap zouden krijgen. Het is bovendien ook
desastreus voor het vertrouwen in het nieuwe stelsel.
Daarom hebben we, ook in een recent gesprek met de minister,
aangegeven dat we die soepeler regels al eerder willen hanteren.”
Financieel toetsingskader
Om die soepeler regels snel in te laten gaan, wil minister Koolmees op
korte termijn het zogeheten financieel toetsingskader aanpassen. Hoe dat
er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Het gaat namelijk om
maatwerk waarbij gekeken wordt naar onder meer leeftijdssamenstelling
van de deelnemers in een fonds (gepensioneerden en werkenden) en de
beleggingen. Willems: “Hoewel we blij zijn met dit voornemen van de
minister, vraagt de uitwerking ook hier om de nodige aandacht.
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Als seniorenorganisatie zijn we in de afgelopen periode betrokken geweest
bij de uitwerking van het pensioenakkoord, en ook bij de uitwerking van
dit plan willen we meegenomen worden. De komende transitieperiode en
de daadwerkelijke overstap zijn, zeker voor gepensioneerden, van groot
belang.”

De legende van Sint Maarten
11 november is de dag ….. dat mijn lichtje branden mag!
Het is een liedje wat ik me herinner. Er zijn er nog veel
meer, vaak verschillend in diverse delen van ons land.
Het is de dag van Sint Maarten en de kinderen gaan
volgens de traditie langs de huizen,waar ze voor de
deur hun liedje zingen. Het is de bedoeling dat ze wat
krijgen van de bewoners: wat lekkers, snoep of een
mandarijntje. Hoe komen we daaraan? Daar gaat dit
verhaal over. Sint Maarten is bekend door een legende, dus weten we niet
zeker of het zo gebeurd is. Martinus, Maarten noemen we hem, is geboren
in het jaar 316 in Hongarije. Hij overleed op 11 november 397.
Op deze dag, 11 november, vieren we zijn feest. De kinderen lopen met
lichtjes, vaak zelfgemaakte lampions, soms van papier maar vaak van een
uitgeholde pompoen met een kaarsje erin. In het (schemer) donker gaan ze
op pad. Dat ze verwachten iets te krijgen verwijst naar de daad die Sint
Maarten verrichtte:
Het verhaal gaat als volgt: hij was in dienst van de keizer en tot ridder
geslagen. Hierbij hoorde de verplichtingen van een officier in dienst van
de keizer, het was bijvoorbeeld zijn plicht om de kleding te dragen die bij
zijn rang paste. Daar waren geen uitzonderingen op. Een van de
kledingstukken was een brede mantel, zo breed dat hij met een halve
mantel nog steeds gekleed was als officier van de keizer.
Het was een koude dag. Maarten reed op zijn paard en zag op zijn weg
een arme man in de sneeuw. Hij aarzelde niet, pakte zijn zwaard, sneed
zijn mantel doormidden en gaf de arme man één helft ter bescherming
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tegen de koude. Deze daad, het delen van een kledingstuk met een arme
man is de aanleiding tot een traditie: op 11 november mag je onder het
zingen van liedjes over Sint Maarten met je lichtje langs de deuren gaan.
Als beloning voor het zingen en het brengen van licht op de donkere
avond kun je een traktatie verwachten! Zo wordt er iets met je gedeeld,
naar het voorbeeld van Sint Maarten.
Paula Vermeulen

Belasting invulhulpen gevraagd
Huba’s (Hulp bij belastingaangifte)
Als belasting invulhulp ondersteund u de leden van de KBO stad Utrecht
bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting, aanvragen en
wijzigen van huur- en zorgtoeslagen.
De belastinghulp kan tijdens zijn/haar de werkzaamheden een beroep
doen op fiscalisten en gedurende het gehele jaar is de coördinator
bereikbaar voor vragen en problemen.
In de maand januari is een themadag waarin Huba’s door deskundige
worden geïnformeerd over de wijziging en aanpassingen van de belasting,
huur en zorgtoeslagen.
In de maand februari is er een cursusdag waarbij door deskundige
verschillende cases behandeld worden.
Het betreft een vrijwilligersfunctie
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vrijwilligersfunctie en/of
vragen heeft over deze functie kunt u contact opnemen met Joyce Tjoa,
Coördinator belastingservice KBO stad Utrecht. Zij is te bereiken middels
email belastingservice@kbostadutrecht.nl of telefonisch 030 251 37 30
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Levensvragen
Er ontwikkelt zich meer oog voor de betekenis van religie, spiritualiteit en
geestelijk zorg. Echter in de voorzieningensfeer wordt aandacht voor de
ziel vaak teruggewezen naar kerk of naar het privédomein.
Omdat veel ouderen los zijn komen te staan van de kerk en omdat nietkerkelijke ouderen ook levensvragen hebben is het zaak van deze
specifieke zorg een publieke zaak te maken.
KBO-PCOB pleit ervoor dat geestelijke verzorging volwaardig deel gaat
uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Nu wordt een
financieel onderscheid gemaakt tussen zingeving enerzijds en religie en
spiritualiteit anderzijds.
Een onderscheid dat op papier makkelijk te maken is, maar dat in de
dagelijkse werkelijkheid niet werkbaar is. KBO-PCOB is kernpartner van
het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Aandacht voor
levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. Vooral wanneer
mensen te maken krijgen met toenemende afhankelijkheid of verlies,
kunnen ze moeite hebben om zinvolle dagen te ervaren.
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij
het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn. Het
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een
samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch
Verbond, KBO-PCOB, LOC Zeggenschap in Zorg, Reliëf, Sociaal Werk
Nederland, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.
Het expertisenetwerk bestaat sinds 2008.
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Houd de AOW onverkort in stand
Op 15 oktober is de vaste Tweede Kamercommissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijeen
geweest. Op de agenda stondendrie onderwerpen die
KBO-PCOB zeer aan het hart gaan: de onderbenutting
van ouderendomsregelingen, de beleidsdoorlichting
AOW en het AOW-tekort bij SurinaamseNederlanders.
In een brief aan deze commissie vraagt KBO-PCOB dat de leden zich
inspannen voor het automatisch toekennen van de AIO (aanvullende
inkomensvoorziening ouderen). Dit is een toekenning wanneer je geen
volledige AOW ontvangt en hiermee een aanvulling ontvangt tot het
sociaal minimum.
Senioren weten niet altijd waar ze recht op hebben, durven er geen
gebruik van te maken, of vinden dat ingewikkeld om te doen.
Ook vragen we de commissie zich in te spannen voor het onverkort in
stand houden van de AOW. Deze eerste pijler van de
oudedagsvoorziening zorgt voor een financiële basis waardoor Nederland
gelukkig relatief weinig armoede kent bij ouderen onder de 85 jaar. Tot
slot vragen we de commissie zich in te spannen voor het aanvullen van het
AOW-tekort bij Surinaamse ouderen. Circa 31.000 Surinaams-Nederlandse
ouderen bevinden zich in een AOW-gat, met alle financiële gevolgen van
dien, omdat ze een belangrijk deel AOW-opbouw missen. Zie voor de
volledige brief op de website van de KBO stad Utrecht.

Dagtochten en Corona
Door al die coronamaatregelen is de belangstelling om aan de dagtochten
deel te nemen minimaal. Hierdoor is onder andere de dagtocht van
oktober komen te vervallen. Gezien de huidige maatregelen heeft Anita
van Basten moeten besluiten de komende periode geen dagtochten te
organiseren en zal wanneer dit weer mogelijk u daar over informeren
middels de website van de KBO stad Utrecht www.kbostadutrecht.nlen
de Rondomme. Hopelijk kunnen we in 2021 weer veilig met elkaar op reis.
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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 65kunt 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, hetmaandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht

•

Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.nlen 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

19

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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