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Functie Telefoon

Hans Stahl Voorzitter 06  165 32 419

Els Kleintunte Penningmeester 030  266 05 76

Mien Leistra Secretaris 030  697 62 41 (tussen 19-20 uur)

Dick v.d. Horst Communicatie 030  271 62 93

Joyce Tjoa Ledenadministratie 030  251 37 30

Lilian Renardus Activiteiten

Bestuur

Secretariaat Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS  De Bilt

secretariaat@kbostadutrecht.nl

Penningmeester penningmeester@kbostadutrecht.nl

Ledenadministratie Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht

Redactie Merelstraat 8 3514 CN Utrecht

redactie@kbostadutrecht.nl

Bezorging Merelstraat 8 3514 CN Utrecht

bezorging@kbostadutrecht.nl

Webmaster webmaster@kbostadutrecht.nl

ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Van de voorzitter, 
 
Op 27 april vieren we, door de coronabeperkingen, een digitale 
Koningsdag want de vrijmarkt zal dit jaar wederom geen doorgang 
vinden net als andere activiteiten die traditioneel in Utrechtse wijken 
worden georganiseerd. Het blijft dus bij een oranje tompoes in de huislijke 
omgeving.   
 
Op 4 mei herdenken we slachtoffers van de tweede wereldoorlog en op 5 
mei vieren we de vrijheid. Hoe belangrijk deze twee dagen ook zijn vraag 
ik mij af wanneer we de slachtoffers van het coronavirus kunnen 
herdenken en de vrijheid vieren als dit virus Nederland heeft verlaten. 
 
Op Hemelvaart vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen 
zal helpen met het opbouwen van de kerk en hen zal helpen met het 
vertellen van het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld. Dit 
betekent dat de Heilige Geest ons zal ondersteunen tijdens onze weg in het 
leven. Laten we ons daaraan vasthouden in deze bijzondere tijden van het 
coronavires.  
 
Wanneer u op deze dag gaat dauwtrappen, wat op deze dag een traditie is 
geworden, wens ik u een mooie tocht, niet alleen om van de natuur te 
genieten maar ook om tot u zelf te komen en dat de Heilige geest over u 
heen mag komen.  
 
Een verklaring daarvoor is dat mensen (met name in het Katholieke 
zuiden) vroeger sowieso op tijd wakker waren op Hemelvaartsdag. In de 
vroege ochtend werden processies gehouden om de Hemelvaart van Jezus 
te vieren. De Heiden stonden op deze dag vroeg op om zingend 
blootvoets op het gras te dansen wat door de dauw een zuiverende 
werking zou hebben.  
 
Pinksteren is het feest van het schenken van de Heilige Geest. Laten we dit 
geschenk met beide handen aannemen wat ons sterkt in het leven. 
Gebruik deze kracht niet alleen voor jezelf maar deel deze met anderen. 
 
Ik wens u, ondanks de beperkingen een mooie tijd toe. 
Hans Stahl 
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We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
Pastor Hans Eppink, mevr. Mies Driehuijs, Dhr. J.L. van der Meijden 
 
Dat zij moge rusten in vrede. 

 
We heten welkom  
 
Mevr. HA van Koevorden 
 
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 

 
 

KBO Eucharistieviering 
Aloysiuskerk 
 
Vrijdag 21 mei 2021  
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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Hulp bij uw belastingaangifte? 
KBO Stad Utrecht helpt u graag 

 
 

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen 
hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief 
sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht. 
 
Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, 
woonplaats en telefoonnummer. 

 
Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor het maken van een 
afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de coördinator 
belastingservice. 

 
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag. 

 
Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een 
bijdrage voor de te maken kosten. De bijdrage is voor dit jaar gesteld op 

 € 12,50 voor een individueel lid en met partner € 17,50. 
 
Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een 
inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en 
samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar. 
 
Coördinator belastingservice: 
Joyce Tjoa, 
Eduard Verkadelaan 115 
3584 GT Utrecht 
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl 
Telefoon: 030 251 37 30  

 

 

 
 
 

mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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Digitalisering 

 
KBO-PCOB is van mening dat senioren te allen tijde moeten kunnen 

participeren in de digitale samenleving. We stimuleren ouderen tot 

deelname en pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en 

gezaghebbende organisaties geschikt gemaakt worden en zijn voor 

personen die minder digitaal vaardig zijn. En daarom pleiten we voor een 

blijvend vangnet voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is. 

 

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van 

smartphone en tablet neemt toe. Online shoppen, bankieren of contact te 

houden met familie en vrienden… digitalisering is leuk en opent een 

wereld aan mogelijkheden. 
 

Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe 

leefomgeving, zoals je buurt, aan te halen.  

Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een buurt Whatsapp-groep zijn 

senioren van grote waarde voor de veiligheid in hun eigen buurt of wijk. 

 
Behoud vangnet 

Nog steeds zijn 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het 

internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Daarom pleit KBO-

PCOB er steeds voor om ook de traditionele communicatievormen in ere 

te houden. Het is van groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s en de 

blauwe envelop in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de 

groep mensen die niet mee willen of kunnen doen toch bediend worden 

door de overheid. 
 

We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen 

wel goede alternatieven voor mensen die niet of minder digitaal vaardig 

zijn. Niet alleen ouderen; denk aan mensen die om financiële redenen of 

door een ziekte niet met een computer kunnen werken. 
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De Rozenkrans 
We gaan al meer dan een jaar 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. Paus Franciscus roept 

ons op, opnieuw de Rozenkrans te bidden, “dit mooie gebed, waarmee 

christenen de eeuwen door hun geloof gevoed hebben.” We zien 

tegenwoordig, dat het rozenkransgebed opnieuw onder de aandacht 

komt. Ik word weer gevraagd, om een rozenkrans te zegenen. 

  

Door het Rozenkransgebed hebben we niet alleen contact met Maria. Maar 

doordat we samen met Maria de geheimen van het Christusmysterie 

overwegen, kunnen we ook onze verbondenheid met Jezus beleven. 

Vanouds zijn er drie series van vijf geheimen. Paus Johannes II heeft 

hieraan een serie van vijf geheimen van het Licht toegevoegd: 

 - Het Doopsel van Jezus in de Jordaan 

 - De bruiloft te Kana 

 - Jezus verkondigt, dat het rijk Gods nabij is 

 - De gedaanteverandering van Jezus op de berg 

 - Het Laatste Avondmaal 

  

Door het bidden van de Rozenkrans kunnen gevoelens van eenzaamheid 

plaats maken, omdat we ons innerlijk verbonden weten met Jezus en 

Maria en met de kerkgemeenschap. 

  

 pastor P. Rentinck 
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Tja. Schijnbaar alleen voor haar een afschuwelijk lied 
 
Helaas zit ze vooraan, in de zesde klas van de lagere school, als de onder-
wijzer (een oudere man van rond de zestig met een volle grijze haardos) 
start met het lied: “Boven Gent rijst, eenzaam en grijs, 't oud Belfort's zinbeeld 
van verleden”. 
 
“Jakkes”, denkt ze. Gisteren is hij met het instuderen van dit lied begon-
nen. Dus ook vandaag houdt ze stijf haar kaken op elkaar. Hij zoekt het 
maar uit met dit afschuwelijke lied.  
 
En dan die oudbollige tekst. 't Is wel 1953 hoor ! En – net als gisteren – 
vraagt de onderwijzer of Hare Koninklijke Hoogheid alsjeblieft wil mee-
zingen. Bespaart iedereen in de klas een hoop ergernis. En opnieuw – net 
als gisteren – zegt ze demonstratief: “Nee !” 
 
De onderwijzer wordt rood van kwaadheid, stuurt haar de klas uit en zegt 
vanavond bij haar ouders thuis te komen. Dat geschiedt. Na afloop van het 
gesprek, waar zij niet bij mag zijn, vragen haar ouders haar of ze alsjeblieft 
dat lied voor hen wil zingen. Dan begrijpen ze deze heisa tenminste beter. 
“Hè, bah” denkt ze. Maar tja, voor de lieve vrede …………… 
 
Natuurlijk kan ze dit lied nu wel dromen en ze zingt dan ook uit volle 
borst. Vader en moeder applaudisseren en vinden het een prachtlied. 
“Nou ja zeg !!” 
 
60 jaar later zit ze op een oefenmiddag van het seniorenkoor Animato en 
komt “Boven Gent rijst etc.” ter sprake. Natuurlijk kan ze weer eens niet 
haar mond houden. Dom, dom, dom. Want het blijkt dat alleen zij zowel 
tekst als melodie (nog) kent. En of ze het even wil voorzingen vraagt de di-
rigent. “Hè bah” denkt ze. Maar tja, voor de lieve vrede …………………. 
 
Alle koorleden applaudisseren na afloop. Wat een prachtlied. 
 “Nou ja zeg !!” 
 
Anita van Basten 
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Senioren en Veiligheid 
 

Datingfraude 

Daten gebeurt tegenwoordig vaak door contact 
te leggen via het internet. Er zijn bepaalde 
datingwebsites en -apps om op zoek te gaan 
naar een date. Maar op die websites loeren ook 
oplichters naar potentiële slachtoffers. 
 

Hoe gaat een oplichter te werk? Bij datingfraude wordt er via een 
datingwebsite of -app contact gelegd met het potentiële slachtoffer. 
Weken, soms maanden, na een innige romance wordt er om een 
geldbedrag gevraagd.  
 
De oplichter: 

• Maakt contact via sociale media, datingsites of -apps met mensen die 

op zoek zijn naar een relatie. 

• Kweekt een vertrouwensband met het potentiële slachtoffer.  

• Vraagt om te communiceren via WhatsApp of e-mail. Zo wordt 

• controle door datingsites of -apps vermeden. 

• Vraagt met een smoes om geld. Bijvoorbeeld een (financieel) noodge-

val of om elkaar te ontmoeten.  

 
Wat kunt u zelf doen? 

• Maak nooit geld over aan iemand die u 

nog nooit hebt ontmoet.  

• Controleer de foto van het datingprofiel 

via Google Image of TinEye. 

• Blijf communiceren via de datingwebsite en niet via e-mail of Whats-

App.  

• De fraudeur probeert de datingpartner te isoleren om hem/haar makke-

lijker te beïnvloeden. Houd daarom familie en vrienden op de hoogte.  

 
Meer informatie? 
Kijk op hetccv.nl/dating 
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Memoriam pastor Hans Eppink  
 
Op 19 maart 2021 bereikte ons het bericht dat 
pastor Hans Eppink op 18 maart Wooncentrum 
Schutsmantel te Bilthoven is overleden. 
 
 
Pastor Eppink was in de periode 2003 – 2018 de 

KBO stad Utrecht pastor. Hij ging in deze hoedanigheid voor in de 
maandelijkse KBO stad Utrecht viering die op vrijdag in de Mariakapel 
van de Rafaelkerk plaats vond.  
 
We herinneren hem aan zijn luide stem, die hij volgens zijn zeggen had 
over gehouden doordat hij in zijn Jeugd opgroeide naast een houtzagerij 
waardoor hij een sterk volume nodig had zich verstaanbaar te maken. 
 
Nadat pastor Eppink had aangegeven dat hij 
om gezondheidsreden zal gaan stoppen als 
pastor van de KBO stad Utrecht hebben wij 
op vrijdag 16 november 2018 tijdens een KBO 
viering afscheid van hem genomen als KBO 
stad Utrecht priester.   
 
We hebben na deze viering pastor Eppink de 
zilveren speld opgespeld als dankbaarheid 
voor zijn werk voor de KBO stad Utrecht.  
 
We zijn hem dankbaar voor zijn gastvrijheid, maar vooral zijn warme 
humor, persoonlijkheid, vriendelijk en uitnodigend blijft in onze 
herinnering. 

 
Wij wensen zijn familie, vrienden en allen die hem lief hadden heel 
sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 
 
Bestuur KBO stad Utrecht  
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Uw eigen Levensverhaal op papier? 
 

Elk mens is uniek en heeft een eigen levensverhaal. Veel ouderen ervaren 

het als heel zinvol om hun levensverhaal op papier te zetten, om niet te 

vergeten of om door te geven aan kinderen en kleinkinderen. Dat is niet 

altijd eenvoudig, want waar te beginnen?  

 

Er zijn verhalen die misschien nooit eerder verteld werden, maar toch zo 

de moeite waard zijn om vast te leggen. Door over uw leven te vertellen 

worden weer andere herinneringen wakker, u kijkt terug op hoogte- en 

dieptepunten, u krijgt nieuw overzicht en het helpt de balans op te maken. 

Ik heb als 50-plusser het roer omgegooid, mijn vaste baan opgezegd en 

ben begonnen met het schrijven van levensverhalen voor anderen. 

 

U kunt mij uw verhalen vertellen, ik schrijf ze op en verwerk ze tot een 

boek. Geïllustreerd met bijpassende foto’s krijgt u zo een heel eigen en 

persoonlijk document in handen. Het kan een bijzonder cadeau zijn t.g.v. 

een huwelijksjubileum, pensioen, kroonjaar, of zomaar, voor uzelf, om te 

geven of om te krijgen.  

 

Misschien raakt u geïnspireerd door het idee uw levensverhaal vast te 

laten leggen. Het schrijven is maatwerk, voor de kosten en meer 

informatie kunt u een email sturen naar:  

info@schrijfateliercaleidoscoop.nl 

 

Info: www.schrijfateliercaleidoscoop.nl en op Facebook: Schrijfatelier 

Caleidoscoop.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marion Nieuwenhuizen 

 

 
 
 
 

mailto:info@schrijfateliercaleidoscoop.nl
http://www.schrijfateliercaleidoscoop.nl/
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Rayon bezorger gezocht  

 
Maandelijks worden door vrijwilligers bij de leden van de KBO stad 
Utrecht het KBO-PCOB magazine en de Rondomme bezorgd. Zij doen die 
geheel vrijwillig zonder dat hier een onkostenvergoeding tegenover staat.  
 
Om het magazine en de Rondomme bij de bezorgers te krijgen zijn er twee 
rayon bezorgers die hier zorg voor dragen.  
 
Het magazine en de Rondomme worden per bezorger verzameld en in be-
zorgtassen gedaan. Dit wordt geheel door vrijwilligers gedaan.  
 
Aansluitend worden deze bezorgtassen door de rayonbezorgers met hun 
eigen auto bij de bezorgers in de betreffende wijken in Utrecht gebracht.  
 
Door de wijze van werken kunnen we de kosten die de bezorging met zich 
meebrengt laag houden in plaats van deze te laten bezorgen door bijvoor-
beeld PostNL.  
 
Een van de Rayonbezorgers heeft te kennen gegeven deze functie neer te 
gaan leggen en daarom zijn we op zoek naar een rayonbezorger die deze 
vrijwilligersfunctie wil gaan vervullen. 
 

Gevraagd: 
Rayonbezorger die in bezit is van een auto en keer per maand op woens-
dagmiddag het magazine en de Rondomme bij de bezorgers in de wijken 
wil brengen. 
 
Wat ontvangt u: 
Een prachtige tijdbesteding. Het helpen bouwen aan een prachtige KBO 
stad Utrecht afdeling. Verder ontvangt u een vergoeding voor de benzine.  
 
Wie o wie help ons uit de brand? Voor belangstelling en vragen kunt u 
contact opnemen met Dick van der Horst. Te bereiken via telefoonnum-
mer: 030 271 62 93 of via email: bezorging@kbostadutrecht.nl 
 
 

mailto:bezorging@kbostadutrecht.nl
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Zorgkosten gemaakt in 2020?  
Kijk of kosten aftrekbaar zijn 
 
Had u in 2020 zorgkosten die u niet vergoed 
kreeg van uw zorgverzekeraar? Dan zijn deze 
mogelijk aftrekbaar. Het loont financieel de 
moeite om dit na te gaan. 

 
Had u in 2020 zorgkosten die niet vergoed werden door de 
zorgverzekeraar? En vielen deze kosten niet onder uw verplicht of 
vrijwillig eigen risico en uw eigen bijdrage? Dan kunt u mogelijk 
zorgkosten aftrekken in uw belastingaangifte. U hoeft dan minder 
belasting te betalen of u krijgt geld terug. 
 
Drempelbedrag 
De online aangifte van de Belastingdienst berekent automatisch vanaf 
welk bedrag u de zorgkosten kunt aftrekken. Dit drempelbedrag hoeft u 
niet zelf uit te rekenen. De zorgkosten die boven de drempel uitkomen, 
mag u aftrekken. 
 
Hoe lager uw inkomen, hoe lager de drempel. Bijvoorbeeld: bij een 
jaarinkomen van 36.000 euro is het drempelbedrag 594 euro. 
Doet u aangifte samen met een fiscale partner? Dan kunt u zorgkosten 
aftrekken van uzelf en uw fiscale partner. In dat geval wordt de drempel 
bepaald op basis van uw gezamenlijk inkomen. 
 
Wel aftrekbaar 
Zorgkosten die u niet vergoed krijgt en die aan de voorwaarden voldoen, 
mag u aftrekken in uw belastingaangifte. U mag alleen kosten aftrekken 
die u echt gemaakt hebt, en u moet de kosten kunnen aantonen. 
Bijvoorbeeld met rekeningen, met de overzichten van uw zorgverzekeraar 
of met uw bankafschriften. 
 
Drie voorbeelden 
 
• Extra fysiotherapie: 

U hebt een aanvullende verzekering en krijgt een aantal behandelingen 
fysiotherapie vergoed. Maar u hebt meer behandelingen nodig. Die 
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betaalt u zelf. De kosten voor de fysiotherapie die u niet vergoed krijgt 
vanuit uw aanvullende verzekering, mag u aftrekken in uw belasting-
aangifte. 

 

• Medicijnen:  
Veel medicijnen, ook homeopathische medicijnen, zijn 
aftrekbaar. Maar alleen als de medicijnen zijn voorgeschreven door een 
erkende arts. Als u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen, is die 
niet aftrekbaar. Voedingssupplementen zijn niet aftrekbaar, behalve als 
ze zijn voorgeschreven voor een medische behandeling. 
 

• Tandarts:  
Kosten voor de tandarts zijn aftrekbaar. Veel mensen hebben 
een tandartsverzekering die jaarlijks tot een bepaald maximumbedrag 
vergoedt. De tandartskosten boven uw maximale vergoeding, kunt u 
aftrekken. Let op! Hebt u een aanvullende tandartsverzekering en krijgt 
u de betreffende behandeling vergoed? Dan kunt u deze kosten niet af-
trekken. 

 
Hoge zorgkosten? Doe aangifte 
Hebt u geen aangiftebrief van de Belastingdienst gekregen? Ga naar Mijn 
Belastingdienst en vul de online aangifte in. Dan ziet u of uw zorgkosten 
boven het drempelbedrag komen. 
 
In de aangifte wordt dit drempelbedrag automatisch voor u uitgerekend. 
Nadat u uw aangifte helemaal hebt ingevuld, ziet u meteen of u geld 
terugkrijgt of moet betalen. 
 
Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl/zorgkosten of lees 
de uitleg in de online aangifte. 
 
Hulp bij de belastingaangifte 
Wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte? Dat kan!. Neem dan contact 
op met de coördinator belastingservice van de KBO stad Utrecht 

 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/zorgkosten
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Memoriam Mies Driehuis 

 
Op 8 april 2021 bereikte ons het bericht dat 
Mies Driehuis op 93-jarige is overleden.  
 
Als lid van de KBO stad Utrecht zet Mies haar 
muzikale talenten volledig in voor anderen die 
hier veel vreugde aan beleefden  
 

Ondanks dat haar gezichtsvermogen achteruitging wist Mies de juiste 
tonen aan te slaan, niet alleen op de piano maar ook bij de aanwezige 
leden bij de KBO Stad Utrecht tijdens de ontmoetingsmomenten. 
 
Mies wist door haar aanslagen op de piano iedereen mee te krijgen op een 
muzikale middag. Ze had boekjes samengesteld met Nederlandse liederen 
uit de oude doos.  
 
Op haar aanwijzingen zong de zanger een halve noot hoger op lager waar 
volgens de aanwezige op de ‘juiste toon’ het lied volledig mee zong.  
 
We danken Mies voor de juiste tonen en haar gevoelige snaar en wensen 
haar familie, vrienden en allen die hem liefhadden heel sterkte bij het 
dragen van dit verlies. 
 
Bestuur KBO stad Utrecht  
 

 
 

Moeder en kind in Coronatijd 
 

Gaan we vroeg hij vandaag in deze kamer 
in korte broek op vakantie en 

 spaghetti eten zoals de Italianen dat doen? 
 
Anita 
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Vriendschap is.. 

 

geluk hebben als er mensen 

om je heen zijn 

waarmee je kunt delen en vieren 

sommigen bijna een leven lang. 

 

maar naarmate men ouder wordt 

komen er lege plaatsen 

in de vriendenkring 

- soms kort na elkaar - 

en wordt het stil om je heen. 

 

dan kun je alleen maar dankbaar zijn 

dat je hen mocht kennen 

en blijven de mooie herinneringen 

dat is óók geluk. 

 

Henny van der Weiden. 

 
 

 
Dagtochten 2021  
 
Er zijn voor de periode juni t/m  december 2021 dagtochten ingepland. De 
doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen. Anita van Basten van 
de SeniorenReisClub Utrecht e.o. zal u daar tijdig over informeren op de 
website van de KBO Stad Utrecht en in de Rondomme. 

 

 

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. 
 

http://www.regelzorg.nl/
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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  Joyce Tjoa 

Eduard Verkadelaan 115 3584 GT  Utrecht 

Telefoon:  030  251 37 30 Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl  

 

Alarmnummer algemeen bij spoed: 112 

Alarmnummer voor doven en slechthorenden: 0800–8112 

Brandweer 112 

Politie 0900–8844 

Politie voor doven en slechthorenden 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 
 

 

mailto:inge.bouter@planet.nl
mailto:inge.bouter@planet.nl
mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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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 Rond-

omme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht 

• Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voor-

deel.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 2021 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 hier-

voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid-

maatschap 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 

 

http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
mailto:ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht 

 

 Mevrouw  De heer  (kruis het gewenste hokje aan) 

 

Voorletters : _____________________________________________ 

Tussenvoegsel : _____________________________________________ 

Naam : _____________________________________________ 

 

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 


