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Bankrekening contributie NL06 INGB 0003944417 
 t.n.v. KBO Stad-Utrecht 
  

SeniorenReisClub Utrecht en omstreken 

Contactpersoon Anita van Basten A. Romerostraat 625 
 3573 AT Utrecht 

Telefoon 030 296 0093 Email euau68gw@hetnet.nl 

Bankrekening NL15 INGB 0007539075  

 t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
   

  

Kopij juli-augustus 2021uiterlijk 15 juni2021 inleveren.  
Oplage: 820 stuks 

 

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 
 
Chips kennen we in allerlei smaken en vormen maar ook in de digitale 
wereld zijn zij bekend.  
 
Ook zaad kennen we in verschillende vormen. U kunt denken aan een 
bevruchte kiem waaruit een nieuwe plant van dezelfde soort groeit en aan 
het zaad van dier of mens. 
 
Chips, kleine elektronische wonderen, hebben ons leven veranderd. Ze 
worden almaar kleiner en doeltreffender. Zijn zo klein als een rijstkorrel.  
Maar er kan een programma in zitten waarmee we een reis naar Mars 
kunnen maken….  
 
Nog kleiner dan een chip is een zaadje. Het is nog veel complexer.  
Er zit ook een programma in. Uit zo’n klein zaadje kan een boom of zelfs 
een mens groeien. 
 
Zaad is van een andere orde als een chip: geen mens kan het maken. Zaad 
is vruchtbaar. Het wordt een verhaal, hierin verschilt het van een chip: Een 
chip blijft een chip, maar zaad leeft, het sterft  en geeft nieuw leven. 
 
Jezus vergelijkt zijn boodschap met zaad. Als we naar de kern van het 
zaadje gaan, de kern van Jezus ‘boodschap’, verbaast het ons hoe klein en 
compact die kern is: ‘Mens, zegt Jezus, God heeft jullie lief. Hebben jullie 
elkaar ook lief’ Meer is het niet. Maar dat beseffen kan ons leven meer 
veranderen dan welk elektronische wonder ook.  
 
Laten we dat zaadje gaan planten, nu er weer openingen komen om elkaar 
te ontmoeten. Met elkaar  koffie of thee drinken ook al is dit nu nog buiten 
op een terras, maar binnenkort zoals u in de Rondomme kunt lezen ook 
tijdens een dagtocht. Naar elkaars verhalen luisteren en elkaar waar nodig 
bemoedigen.  
 
Hans Stahl 
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KBO Eucharistieviering 
Aloysiuskerk 
 
Vrijdag18 juni2021  
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, wanneer het weer het toelaat, omdat we alleen 
buiten mogen zitten, 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. 
 

 

Een bejaarde dame toetst 112 in op haar mobiele 
telefoon om te melden dat er in haar auto is 
ingebroken. Hysterisch beschrijft ze de situatie 
aan de operator: “ze hebben het stuur gestolen, 
het rempedaal en zelfs het gaspedaal!” 
schreeuwt ze.  
 

De operator zegt tegen haar dat ze kalm moet blijven en dat er een 
politieagent onderweg is. Na enige tijd meldt de politieagent zich 
weer op het politiebureau. “Negeren,” zegt hij, “ze was per ongeluk 
achterin gestapt.” 
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Senioren geven 150 tegelwijsheden 
aan Tweede Kamerleden 

 

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door 
senioren, werden aangeboden aan de leden van de 
Tweede Kamer. Spreuken als “De jongeren van 
vandaag zijn de ouderen van morgen” en “Zelfs de  

wijste uil was vroeger een uilskuiken” sieren 
binnenkort de werkkamers van politiek Den Haag. 

 
De tegels zijn een initiatief van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel 
Sturkenboom, directeur: “Het afgelopen jaar liet maar weer eens zien dat 
er veel over senioren wordt gesproken, en niet zozeer met. Terwijl er 
zoveel belangrijke besluiten genomen moeten worden. Denk aan de 
woning- bouw, zorg en pensioenen. Dan is het goed dat er voor alle 
Kamerleden een geheugensteuntje straks aan de muur prijkt dat laat 
weten dat de senioren er ook nog zijn.” 
 
Fractievoorzitters 
Voor alle Kamerleden is er een uniek tegeltje beschikbaar. Alleen de 
fractievoorzitters krijgen eenzelfde tegel, met de tekst “Levenswijsheid 
van de ouderen is het kapitaal van de samenleving” erop. Deze tekst is 
van de 83-jarige Catharine Schimmelpennink. Haar tegelwijsheid werd als 
winnaar gekozen, uit de vele honderden inzendingen die KBO-PCOB 
kreeg na een oproep hiervoor. Schimmelpennink: “Het is veel meer dan 
een tegeltjeswijsheid. Het gaat om de vraag erachter: hoe maak je dit 
kapitaal van de ouderen vruchtbaar? Wijsheid wil gedeeld worden, doe je 
dat niet, dan droogt het op.” 
 
Uitdelen 
Op dinsdag 11 mei werden de tegelwijsheden uitgedeeld aan de Tweede 
Kamer. De eerste tegels werden in ontvangst genomen door 
vertegenwoordigers van VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, Volt 
en Fractie Den Haan. 
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Babbeltruc 
 
Hoe gaat een oplichter te werk?  
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in vele vormen voorkomt. 
De meest bekende is dat een oplichter bij u aanbelt en met een smoes 
probeert binnen te komen. Het kan zijn dat ze graag gebruik maken van 
uw toilet, of een glaasje water vragen. Vaak zijn ze met z’n tweeën, zodat 
de één u kan afleiden en de ander de diefstal kan plegen. 
 
Ook kan de oplichter zich voordoen als iemand anders. Bijvoorbeeld als 
monteur of iemand van de thuiszorg. Vaak komen ze betrouwbaar over, 
omdat zij het uniform dragen van het betreffende bedrijf.  
 

Wat kunt u zelf doen? 
1. Open nooit zomaar de deur voor 

     een onbekende. Maar gebruik 
     bijvoorbeeld een kierstandhouder 

om de deur op een kier te kunnen 
zetten. 
 

2. Laat nooit een onbekende zomaar binnen. 
3. Vraag om een legitimatie.  

4. Sluit de deur als u binnen iets gaat halen. 

 
Telefonische babbeltruc  
Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. De beller doet zich 
voor als de bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u te 
overtuigen om direct geld over te maken of ze proberen belangrijke 
informatie bij u los te krijgen zoals uw inloggegevens, pincodes of 
beveiligingscodes. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven 
tot uw computer.  
 

Wat kunt u zelf doen? 
• Vertrouwt u het niet helemaal? 

• Verbreek de verbinding en zoek zelf het telefoonnummer van de orga-

nisatie op. 
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• Bel vervolgens de organisatie om te controleren of het verzoek dat ze u 

deden klopt.  

 

LET OP: 
Banken en andere organisaties zullen NOOIT om                  

persoonlijke inloggegevens vragen. 

 
Pinnen aan de deur Oplichters kunnen u ook vragen om te pinnen aan de 
deur, bijvoorbeeld omdat ze een pakketje voor u hebben. Als smoes 
gebruiken zij dat de bezorgkosten nog betaald moeten worden. 
Vervolgens kijken ze uw pincode af en wisselen met een slimme truc uw 
bankpas om voor een andere. Met de combinatie van uw pinpas en uw 
pincode kunnen ze uw bankrekening leeghalen.  
 

Wat kunt u zelf doen? 
• Pin alleen aan de deur als u zelf iets besteld heeft.  

• Sta erop om de betaalautomaat zelf vast te houden. 

• Scherm altijd uw pincode goed af. 

• Geef uw pinpas nooit uit handen.  

 

Rijbewijskeuringen CBR in Utrecht - De Meern 
 
Utrecht - De Meern - Een medische keuring voor het verlengen van uw 

rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. 

groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om 

medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Sociaal 

Cultureel Centrum De Schalm opwoensdag 16 juni medisch laten keuren 

voor de verlenging van hun rijbewijs.  

 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.Voor houders van 

rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
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Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
  
De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden.     
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. 
Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg .    
 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag 
(soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment 
kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen 
deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de 
website van Regelzorg. 

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw 
rijbewijs is in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op 
uw rijbewijs. 
 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich 
tijdig laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u 
geen gebruik hoeven maken van deze regeling. 
 

 

 

 

 

 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Voorwoord dagtocht 27 juli 2021 
 

Indien onze overheid de vaccinatie goed blijft aansturen is pakweg eind 

juli 2021 de Nederlandse bevolking voldoende gevaccineerd tegen een 

corona-infectie. Dus kunnen we ons dan vrijelijker bewegen en opent zich 

voor de enthousiaste dagtochter de vreugdevolle werkelijkheid om op 

verantwoorde wijze een dagtocht door Nederland te ondernemen.  

 

Uiteraard met inachtneming van de dan geldende corona-

voorzorgsmaatregelen. Ons fundament in deze is de wetenschap dat wij 

als eretitel dragende “ouderen” minimaal één keer, doch naar alle waar-

schijnlijkheid twee maal een inenting hebben ontvangen. Dus weerbaarder 

zijn. Wat eind juli 2021 precies de te nemen maatregelen zijn om het krij-

gen van corona te weren is nu nog onbekend maar verneemt u tijdig van 

ons. EemlandReizen heeft tot nu toe in de bus al zijn mogelijkheden om 

corona-besmetting op te lopen teniet gedaan = de airco optimaal volgens 

voorschrift verbeterd; enkele stoelen in grote bus verwijderd voor meer 

been-luchtruimte; in – uitgang bus veranderd; toiletgebruik met striktere 

regels omkleed; etcetera. 

 

Ook wij als SeniorenReisClub Utrecht hebben in overleg een aanpassing 

gemaakt. Vanaf 27 juli 2021 vertrekken we – in plaats van rond half negen 

op èlke dagtocht 's morgens om kwart voor tien vanaf de Gloriantdreef, 

Winkelcentrum Overvecht te Utrecht. 'Voorstaan' vanaf 09.30 uur. 

 

Zo hopen we wat stress weg te nemen bij de dagtochters die bij een ver-

trek van 08.30 uur  al heel vroeg hun bed uit moeten om vervolgens fris en 

fruitig op vrienden- vervoer of op de taxi, regiotax moeten wachten terwijl 

het spitsrijden in volle gang is en 'onze' bus op de afgesproken tijd wil 

vertrekken. Het tijdstip van thuiskomst op de Gloriantdreef te Utrecht zal 

om en nabij hetzelfde blijven. Zo ook verandert er niets aan de belevenis-

sen in het dagprogramma. Alleen wordt alles (ongemerkt) een ietsje korter 

opdat we niet laat thuis komen. 

 

Anita van Basten 
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Dagtocht 
Dekselse Pannetjes Terwolde en Bakkersmolen van 

Schuld Elburg dinsdag 27 juli 2021 
Busroute is zoveel mogelijk toeristisch 

 
09.45 uur Vertrektijd vanuit Utrecht (wijk Overvecht) Parkeerplaats 

Gloriantdreef t.h.v. C&A 
09:00 uur Voorstaan  
10.30 uur    Gasterij Zondag in Garderen 1 x koffie met gesorteerd gebak. 
12.30 uur  Brasserie KriebelZ in Terwolde de velen van ons welbekende 

'Dekselse Pannetjes' 
15.00 uur De Bakkersmolen van Schuld in Elburg ontvangst/ koffie met 

bonbon/molenpresentatie/proeverij.                      
18.15 uur Terug op de parkeerplaats Gloriantdreef te Utrecht.                                                         
 
Arrangement bij de Bakkersmolen van Schuld bestaat uit het volgende:  
Ontvangst met koffie en bonbon. 
 
Rondleiding A: 45 minuten 
Carrousel rondleiding door de prachtige desembakkerij, chocolaterie en 
ijsmakerij met proeven van producten en bezoek aan de winkel. 
 
Rondleiding B: 45 minuten 
Molenpresentatie waarbij de groep zittend plaats kan nemen in de voet 
van de molen en er uitleg is door de molenaar over de geschiedenis en de 
werking van de molen aan de hand van een schaalmodel en film. Daarna 
zal de molenaar de Bakkersmolen live (met camera & headset !) beklim-
men en de bezoekers virtueel via een beeldverbinding met een groot 
scherm in de molenvoet alles boven laten zien. Uniek in Nederland ! 
 
U kunt zich aanmelding  
Via het inschrijfformulier uit de Rondomme. Deze kunt u sturen naar  
mw. Anita van Basten, A.Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of per email 
naar euau68gw@hetnet.nl en via de website van de KBO stad Utrecht. 
 
 

mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Daarna pas de prijs van de dagtocht € 61,50overmaken op het rekening-
nummer :NL 15 INGB 0007 5390 75 van de SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
 
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 

 

Wetsvoorstel samenwerking 
ouderenzorg sympathiek, 
maar nog niet voldoende 

 
De bedoelingen van het conceptwets-
voorstel zijn zonder meer sympathiek. Het 

idee van de wet die minister De Jonge (VWS) wil indienen is dat de 
samenwerking tussen organisaties in de verschillende 
onderdelen (‘domeinen’) van de ouderenzorg verbetert. Of het 
ingewikkelde plan er daadwerkelijk toe gaat leiden dat er meer en beter 
wordt geïnvesteerd in preventieve maatregelen waardoor senioren langer 
thuis kunnen blijven wonen, moet echter nog blijken. Dit heeft KBO-PCOB 
deze week naar voren gebracht in reactie op een internetconsultatie over 
het voorstel. Gemeenten worden er nog te weinig toe aangezet om hun 
ondersteuning aan senioren te verbeteren.  

 
Schotten zitten goede zorg in de weg 

Belanghebbenden konden tot 20 april hun mening kenbaar maken aan het 
ministerie van VWS over een ontwerp–wetsvoorstel van minister De Jonge 
om te komen tot domein-overstijgende samenwerking in de langdurige 
zorg. Ouderen ondervinden er al jaren hinder van dat de langdurige zorg 
is opgesplitst in verschillende onderdelen (‘domeinen’), die worden 
uitgevoerd door verschillende organisaties: de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) door gemeenten, de wijkverpleging door 
ziektekostenverzekeraars en de Wet langdurige zorg (Wlz; hieronder 
vallen de verpleeghuizen) door zorgkantoren.   
 
Omdat deze organisaties in de zorg vastzitten aan de belangen en 
verplichtingen binnen hun specifieke domein, is er te weinig aandacht 
voor het bredere belang van senioren. Ouderen hebben dikwijls te maken 
met verschillende vormen van zorg vanuit de diverse domeinen,  
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die helaas te weinig op elkaar aansluiten. Dit wordt ook 
wel ‘schottenproblematiek’ genoemd. Preventieve investeringen die 
mensen kunnen helpen langer thuis te blijven wonen, komen hierdoor 
bijvoorbeeld onvoldoende van de grond. De uitvoeringsorganisaties in de 
zorg hebben er ofwel geen financieel belang bij om hier geld in te steken, 
ofwel zij mogen hier volgens de wet niet eens in investeren. 
 

Goed dat er een voorstel ligt 
Het ontwerp-wetsvoorstel van minister De Jonge is bedoeld om iets aan 
dit probleem te doen – alleen dit al verdient naar de mening van KBO-
PCOB waardering. De minister stelt onder andere voor om voortaan toe te 
staan dat zorgkantoren samen met andere partijen mogen investeren in 
zorg buiten hun eigen Wlz-domein. De gedachte is dat ouderen op die 
manier in staat worden gesteld langer op een goede manier thuis te blijven 
wonen, buiten de Wlz. 
 

Laat ook gemeenten alles uit de kast halen 
Maar hoewel de bedoelingen goed zijn, heeft KBO-PCOB twijfels over of 
het ingewikkelde plan de zorg ook echt in beweging 
zet. Marcel Sturkenboom (directeur KBO-PCOB): “Gemeenten halen nog 
lang niet alles uit de kast om thuiswonende senioren te ondersteunen. Waarom 
belonen we gemeenten niet als dit tot goede resultaten leidt, en rekenen we ze er 
niet op af als ze het laten afweten?”  
Het wetsvoorstel richt zich nu nogal eenzijdig op het betrekken van 
zorgkantoren. 
 

Hoe verder? 

Minister De Jonge heeft zijn wetsvoorstel over domein-overstijgende 
samenwerking nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Het ministerie 
van VWS gaat nu eerst kijken naar de reacties die zijn binnengekomen van 
maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB.   
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Bagage 
 

Stop wat humor in je rugzak 
neem wat optimisme mee 
en wat reisgenoten zoeken 
dat is ook geen gek idee. 

 
Weten welke kant je op wilt 

en op weg gaan met een doel 
óók al is dat doel wat simpel 

het geeft toch een goed gevoel. 
 

Durf eens naar de weg te vragen 
stuur misschien een beetje bij 

laat je af en toe verrassen 
door die gekke maatschappij. 

 
Met wat wilskracht als bagage 

zit je bijna altijd goed 
grote struikelblokken neem je 
met een beetje durf en moed. 

 
Als je liefde weet te geven 
wordt het leven kinderspel 
vul je rugzak dus met liefde 
wie die uitdeelt komt er wel. 

 
Lang geleden eens gelezen 
weet niet wie het schreef 

maar wil het graag met u delen. 
 
Henny van der Weiden. 
 
 
 



15 

 

Dagtocht 
Dahlia Showtuin en varen OosteinderpolderDinsdag 24 

augustus 2021 
Busroute zoveel mogelijk toeristisch. 

 
09.45 uur  Vertrektijd vanuit Utrecht (wijk Overvecht) Parkeerplaats 

Gloriantdreef t.h.v. C&A 
09.30 uur Voorstaan 

10.45 uur  De Tulperij in Voorhout  
Inclusief entree, excursie, 1 x koffie + appeltaart. 

13.00 uur Hotel Charlot in Aalsmeer (koffietafel met soep en rondvaart). 
18.30 uur Terug op de parkeerplaats Gloriantdreef te Utrecht.                                                        
* 
 
Dahlia show en varen Oosteinderpoel 
De Tulperij is gevestigd in de bloemenkas van bloembollen- bedrijf Adr. 
Jansze & Zn, opgericht in 1927 en inmiddels in handen van de derde gene-
ratie bloembollenkwekers binnen de familie Jansze. Zij kweken tulpen, 
narcissenbollen en vanaf augustus is er een Dahlia showtuin met 600 ver-
schillende dahlia's. U ziet een leuke film en krijgt het verhaal over de bol-
len te horen. Het is een inspirerend en kleurrijk geheel 
met geur en in kleur èn u kunt foto's maken van u zelf tussen de bloe-
men.(Wel toestel  meenemen!) 
 
De oorspronkelijke dahlia ( de naam dahlia is ontleend aan de Zweedse 
botanicus Andreas Dahl), in het wild voorkomend in Mexica, heeft kale 
opgaande kruiden met langwerpige, knol- achtige wortels. Oorspronkelijk 
kweekte men de knollen om deze te eten, tot men naliet de knollen te rooi-
en en deze begonnen te bloeien. De eetbare knollen werden zo sierplanten. 
De dahlia's werden in 1872 in Nederland geïntroduceerd.  
Nu worden dahlia's in Nederland (maar ook in andere landen) in grote 
mate gebruikt voor dahliacorso's omdat het een sterke bloem is, die goed 
te kweken is en in een grote rijkdom aan kleuren voorkomt. 
 
Na de lunch scheept u in Aalsmeer in voor een bijzondere boottocht. Na-
melijk varen in het gebied van de Oosteinderpoel, een mozaïk van eiland-
jes en kreken.  
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Vogels als de buizerd, sperwer en blauwe reiger vinden het gebied aan-
trekkelijk en hebben hier hun stek gevonden. (Verrekijker mee ?) 
 
U kunt zich aanmelding  
Via het inschrijfformulier uit de Rondomme. Deze kunt u sturen naar  
mw. Anita van Basten, A.Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of per email 
naar euau68gw@hetnet.nl en via de website van de KBO stad Utrecht. 
 
Daarna pas de prijs van de dagtocht € 65,50 overmaken op het 
rekeningnummer: NL 15  INGB  0007  5390  75 van de SeniorenReisClub 
Utrecht e.o. 
 
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 
 

Opvang Utrechtse kinderen 1943 

 
In het oorlogsjaar 1943 arriveerden zo’n 50 kinderen uit Utrecht in het ka-

der van de ‘kinderverzorging’ in de ‘Sensmeer parochie’ (tegenwoordig 

Sint Vitus parochie Blauwhuis). 

 

Pastoor Bernardus Wirtz regelde gastgezinnen in Blauwhuis, Westhem, 
Tjerkwerd en omstreken. 
 
De heer Sicco Rypma van het 4 mei comité Blauwhuis en lid van Locatie-
raad Sint Vitusparochie (parochiebestuurblauwhuis@live.nl) wil graag in 
contact komen met familieleden van deze Utrechtse kinderen. Zijn er her-
inneringen, verhalen, foto’s?  
 
Om te blijven memoreren ook in toekomstige herdenkingen op 4 mei. 

 

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. 

mailto:euau68gw@hetnet.nl
mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
http://www.regelzorg.nl/
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ConsuWijzer 
 
Telemarketing is een vorm van telefonische klantenwerving die door 
velen als uitermate storend, opdringerig en vervelend wordt ervaren.  
Per 1 juli 2021 komt er een wetswijziging in de Telecommunicatie 
wet waardoor vanaf die datum sprake is van een opt-in systeem.  
 
Het opt-insysteem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van 
(vaak periodieke) e-mail of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger 
vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail of het 
sms-bericht. 
 
Per 1 juli 2021 verliest het huidige Bel-me-niet  Register  door een 
wetswijziging zijn functie en houdt dan ook op te bestaan. Telemarketeers 
mogen u vanaf die datum niet meer ongevraagd telefonisch benaderen 
met aanbiedingen, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor hebt 
gegeven.  
 
Het huidige Bel-me-niet Register - met daarin zo'n tien miljoen 
telefoonnummers van mensen die hebben aangegeven niet gebeld te 
willen worden - komt daarmee te vervallen. Krijgt u toch een ongewenst 
telefoontje in het kader van telemarketing? Dan kunt u gebruik maken van 
het zogenaamde recht van verzet.  
 
De ConsuWijzer van de ACM, geeft de volgende voorbeelden als 
mogelijkheid om tijdens een telefoongesprek gebruik te maken van het 
recht van verzet: 'Ik wil dat u mij nooit meer belt' 'Ik wil dat u mij NU uit 
de bellijst haalt' 'Ik heb het recht van verzet' 'Ik wil dat u met een brief of 
een e-mail bevestigt dat u mij niet meer gaat bellen'  
 
Ook biedt de ConsuWijzer consumenten een voorbeeldbrief waarmee u de 
afmelding ook schriftelijk bevestigd kunt krijgen. Als telemarketeers de 
regels daarna alsnog overtreden, is het mogelijk om daarvan een melding 
te doen. 
 
Uit: opgelicht.avrotros.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, hetmaandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht 

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

voordeel.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 


