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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 oktober 2021 uiterlijk 15 september 2021 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  
 

Nu de maatregelen tegen het coronavirus zijn afgeschaald is het weer 
mogelijk om dagtochten te organiseren. De eerste dagtocht heeft reeds 
plaatsgevonden: naar Dekselse Pannetjes, door reizigers als “geweldig, 
fantastisch en geslaagd” ervaren. Een compliment hiervoor aan Anita van 
Basten, die zich weer heeft ingezet om opnieuw dagtochten te organiseren 
en te begeleiden.  
 

Ook het bestuur is weer gestart met het voorzichtig organiseren van 
activiteiten, waaronder een muziekmiddag met diner, een kerst- en een 
nieuwjaarsbijeenkomst. We zijn op dit moment nog wel afhankelijk van de 
anderhalvemeter-coronamaatregel… Verder zijn we benieuwd waar uw 
belangstelling naar uit gaat in te organiseren activiteiten. U leest u 
hierover in deze Rondomme.  
 

Nu we met het demissionair kabinet op weg zijn naar Prinsjesdag heeft  
de KBO-PCOB bij de verschillende ministers en kamerleden aandacht 
gevraagd voor méér seniorenwoningen, voor de zorgkosten en met name 
voor een verlaging van de verplichte eigen bijdrage. Wanneer de 
wonderen de wereld nog niet uit zijn hebben we misschien op Prinsjesdag 
een nieuw kabinet, dat er misschien zorg voor gaat dragen dat er in het 
komende jaar meer, voor u betaalbare, seniorenwoningen gebouwd gaan 
worden, uw AOW omhoog gaat en uw zorgkosten  omlaag. Laten we de 
hoop niet laten varen!  
 

Verder hebben we, verder van huis, de ontwikkelingen in Afghanistan, 
waar de mensen dachten te kunnen leven in vrijheid na het 
wapengekletter van de westerse wereld. Waar mannen en vrouwen gelijk 
waren gesteld en zichzelf konden ontwikkelen. De Taliban zijn terug! en 
mensen, die gewerkt hebben voor het Nederlandse leger in Afghanistan, 
moeten worden geëvacueerd naar Nederland, waar ze in een veilige 
omgeving kunnen leven. Maar wat doen we als het laatste westerse 
vliegtuig is vertrokken? Keren we dan onze rug toe naar de mensen die we 
hoop hadden gegeven. Laten we ze vallen als bakstenen en komen  
we alleen terug, als er weer wat valt te halen. Liggen hoop en macht dicht 
bij elkaar?  
 
Hans Stahl  
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We hebben afscheid moeten nemen van: 

 
Mevr. L.J.P. van Krimpen, mevr. LW Oosting, mevr. W.M. Eras-
Oostwaard 
 
Dat zij moge rusten in vrede. 

 
KBO Eucharistieviering 
Aloysiuskerk 
 
Vrijdag 17 september 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 

 
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. 
 

Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten zullen we na de 
viering elkaar weer ontmoeten in de ontmoetingsruimte van de 

Aloysiuskerk met koffie of thee  
 

 

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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Reisverslag van Dagtocht Dekselse Pannetjes op 
 dinsdag 27 juli 2021 

 
De enthousiaste dagtocht liefhebben kon vandaag na 16 maanden gedul-
dig te hebben afgewacht weer een dagje uit met de SeniorenReis Club 
Utrecht.  Uitgevoerd door busonderneming Eemland Reizen met 'onze' 
chauffeuse Annelies.    
                                                                                                                                  
Half tien zijn de meeste deelnemers veelal nog verscholen in de personen-
auto’s al aanwezig op het parkeerterrein. Als de bus ook gearriveerd is 
komen al die grijze perkamentjes tevoorschijn, het zijn er 26, oudere dame-
tjes en heel bescheiden 5 stoere mannen.  In de bus heet Anita ons van har-
te welkom en memoreert dat een aantal clubleden wegens fysieke om-
standigheden, niet meer van de partij kunnen zijn.  
 
Er kan veel gebeuren in 16 maanden. Voor deze mensen worden kaarten 
gestuurd met onze beste wensen.  
Ook aan Bea van Beckhoven. Zij heeft haar redactioneel werk = dagtoch-
ten verslaan met foto's erbij neergelegd door ouderdom. Haar afscheids-
brief aan de groep werd door Anita voorgelezen. Na ook nog een toe-
spraakje van Annelies vertrekken we precies een minuut voor tien uur 
naar Garderen een plaats op de Veluwe.     
 
In de afgelopen periode is er door KBO-PCOB een tegel spreuken actie 
uitgeschreven waarbij de leden een tegeltekst konden maken voor alle 150 
Kamerleden van ons Parlement. En wat blijkt nu? Eén van onze trouwe 
dagtochtdeelnemers heeft (uit de 832 inzendingen) als een van de 150 uit-
verkorenen een pakkende tekst gemaakt met de spreuk: Minachting voor 
de natuur, mens, dier en plant is een dwaling van ons verstand.  
 
Deze tekst is als wandtegel aangeboden aan de Partij voor de Dieren en 
hangt op hun Kamer. Ook mocht 'onze' winnares Coba Veltum haar eigen 
tegel in ontvangst nemen. Zij heeft per microfoon in de bus over haar 
wederwaardigheden verslag gedaan.   
 
De eerste stop voor een kop koffie en een heerlijk gebakje is bij Gastvrij 
Zondag. Weldra aan de koffie is het hele gezelschap in een geanimeerd 
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gesprek, blijkbaar is er veel “bij” te praten. Dan gaan we verder, we volgen 
een toeristische route over de Veluwe naar Brasserie KriebelZ voor onze 
warme maaltijd met pannetjes met een deksel, waarin o.a. kip en varken 
procureur. Ook de overige garneerden schotels met aardappeltjes en 
groente waren voortreffelijk en ruimschoots voldoende. Het dessert met 
verse aardbeien was de kers op de taart. We vervolgen onze reis over de 
Veluwe en Annelies vertelt hoe dit gebied is ontstaan, over de reeën en de 
wilde zwijnen die in dit gebied leven. Pas echter op voor de schattige jong 
wilde zwijntjes, als je daar te dichtbij komt kunnen de ouders agressief 
worden.  
 
Op het voorstel om een boswandeling te gaan maken wordt niet ingegaan. 
We rijden van west naar oost en doorkruisen vele plaatsen. Beekbergen, 
Gorssel, Twello, Apeldoorn enz. Van de Veluwe gaan we over naar de 
IJsselvallei. Op het station Lieren zien we de stoomtreinen staan. Het der-
de evenement is een bezoek aan de Bakkersmolen van Schuld in Elburg. 
“Bakker maalderij en ijssalon sinds 1886” In de stoere molen, de trots van 
Elburg - nog niet zo lang geleden van eigenaar verwisseld - is een en al 
bedrijvigheid. Met een steile trap kunnen we boven de molen bezichtigen. 
Vrijwillige enthousiaste molenaars vertellen over hun betrokkenheid bij 
het molenwerk, het malen van de diverse soorten granen en het brood dat 
daarmee gebakken wordt in diverse smaken.  
 
Ter afronding was er voor ieder van ons gratis koffie of thee met veel lek-
kers erbij. En deze hartelijke gastvrije ontvangst genoten wij probleemloos 
terwijl de molenaar en zijn medewerkers niet eens op de hoogte waren 
gesteld van onze komst door de snelle wisseling van eigenaar. Het was 
een overval. "Maar we zullen toch alles in het werk stellen om jullie groep 
te verwennen" hadden ze tegen buschauffeuse Annelies gezegd. Om 
kwart voor vijf is het tijd om te vertrekken, onvermoeibaar rijdt Annelies 
met haar 14 meter lange bus over de smalle wegen, heel intensief, met de 
vele voorrangsrotonden, dwars door het uitgestrekte groen van bomen en 
struiken, bewonderenswaardig…………….                                                                                        
 
De uitzichten waren geweldig, de evenementen fantastisch, de busreis 
relaxed, de dagtocht enorm geslaagd. 
 
Joop in den Haak 
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Financiën makkelijk geregeld  
Of je nu bent groot geworden met girobetaalkaarten of internetbankieren, 

het beheren van de eigen financiën gaat de een 
makkelijker af dan de ander en wordt met het 
verstrijken der jaren meestal niet makkelijker. Dat kan 
voor stress en financiële problemen zorgen.  

 
De gemeente Utrecht ontwikkelde een service om de belangrijkste 
betalingsverplichtingen van inwoners over te nemen: het digitale 

huishoudboekje. Inkomsten van deelnemers (zoals pensioen, AOW en 
toeslagen) komen binnen op de rekening van de gemeente. 
 
Die betaalt daaruit iedere maand de belangrijkste vaste lasten:  

• huur of hypotheek  

• energie (gas/stroom)  

• water  

• stadsverwarming  

• zorgverzekering  
 
En indien gewenst ook: 

• telefonie  

• internet/TV  

• basisverzekering  
 
Wat overblijft wordt op de eigen rekening gestort en is uiteraard vrij te 
besteden. De inkomsten en uitgaven zijn te volgen via een website en 
desgewenst wordt maandelijks een overzicht per post opgestuurd. 
 
COSBO denkt dat het digitale huishoudboekje een uitkomst kan zijn voor 
ouderen voor wie het beheer van de eigen financiën lastiger wordt en ook 
mantelzorgers kan ontlasten, die nu vaak noodgedwongen een en ander 
uit handen nemen. We hebben de gemeente dan ook geadviseerd om het 
huishoudboekje onder andere bij het Steunpunt Mantelzorg te promoten.  
Aanmelden kan via de website van de gemeente: ga naar www.utrecht.nl  
en typ ‘huishoudboekje’ in het zoekscherm. Bellen kan ook: 030 – 286 52 11 
 
COSBO Stad Utrecht  

https://youtu.be/oycd0VeR7lc
https://youtu.be/oycd0VeR7lc
http://www.utrecht.nl/


9 

 

Sociale ondersteuning 
Heb je minder sociale contacten dan je zou willen? Of ervaar 

je weinig verbinding in het contact met anderen? Een sociaal 

ondersteuner helpt je om stappen te zetten naar een 

gelukkiger leven.  Contactpersoon Ed Korff de Gids  06 46 72 67 87  

 

Rijker sociaal leven 

Voor wie is sociale ondersteuning? 

Iedereen heeft behoefte aan contact. Het kan dan ook lastig zijn als je 

nietde sociale contacten hebt die je zou willen. Misschien weet je niet waar 

je nieuwe mensen kan ontmoeten of vind je het spannend om op iemand 

af te stappen. Een sociaal ondersteuner kijkt samen met jou waar je 

tegenaan loopt en welke stappen je kan zetten naar een rijker sociaal leven. 

 

Ondersteuning  en wat doet een sociaal ondersteuner? 
Een sociaal ondersteuner is een vrijwilliger die jou helpt om je sociale leven te 

verbeteren. Dit kan tijdens een kort of een lang traject.  

Tijdens een kort traject komt een vrijwilliger zo'n 6 tot 8 keer op bezoek. Samen 

kijken jullie hoe je actief nieuwe contacten kunt aangaan, bijvoorbeeld door op 

zoek te gaan naar ontmoetingsplekken. Als je het fijn vindt, kan de vrijwilliger 

ook een keer met je meegaan naar een plek of activiteit.  
 

Tijdens een lang traject van maximaal 9 maanden ga je samen met de vrijwilliger 

wat intensiever aan de slag met je sociale leven. Dit kan fijn zijn als je hoge drem-

pels ervaart in het aangaan van sociale contacten. De vrijwilliger neemt de tijd om 

je te leren kennen. Samen verkennen jullie welke behoeften en talenten je hebt en 

welke mogelijkheden er in je omgeving al zijn.  

 

Aanmelden  en wat kun je verwachten 

1. Je meldt je aan 

2. We bellen je om een intake-afspraak te maken 

3. We komen thuis voor een intakegesprek 

4. We zoeken een vrijwilliger die bij je past 

5. De vrijwilliger komt langs voor een kennismakingsbezoek 
 

Bovenstaande is een van de vele projecten van U-Centraal. 

Meer weten kijk dan op de website: www.u-centraal.nl 

http://www.u-centraal.nl/
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Dagtocht 'Witlofweetjes en Schokland' 

op dinsdag 28 september 2021 
 

Helaas in verband met arrangement vanuit Tollebeek moeten we eerder 

vertrekken !! 

 

09.15 uur Vertrektijd van de Gloriantdreef, wijk Overvecht te Utrecht 

t.h.v. C&A                                    

09.00 uur Voorstaan 

10.30 uur Restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek koffie met cake. 

Vervolgens in Espel bezoek witlofkwekerij met rondleiding en 

vele interessante 'weetjes' over deze groente. Daarna een heer-

lijk witlofdiner in De Goede Aanloop. 

14.30 uur Museum Schokland in Schokland. Op Schokland is er een gra-

tis rondleiding voor de gasten die dit op prijs stellen. Mogelijk 

is ook: op eigen initiatief rondlopen, kerkje bekijken, in muse-

um dwalen zonder bijbetaling, koffiedrinken met eventueel 

Schokker lekkernij erbij of in overleg vooraf met buschauffeur 

rondrit maken. 

17.30 uur  Uitstappen op de Gloriantdreef te Utrecht is het streven. 

                                                       

Gebouwd op terp De Middelbuurt ligt Museum Schokland, een Open-

luchtmuseum (bezoekersaantal 40.000 per jaar) in de Noordoostpolder, dat 

verhaalt over 10.000 jaren oude sporen van menselijk leven aldaar met 

opgravingen van gebruiksvoorwerpen, stenen uit de IJstijd, etc. Alles 

ademt een nog steeds te voelen menselijke strijd tegen het water. 

 

De naam Schokland is waarschijnlijk afgeleid van 'schokke' is een rietplag 

of gedroogd stuk koemest dat als brandstof diende. Voor de armen. 

Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 werd de woeste Zuiderzee het 

IJsselmeer. En, nadat de dijk om de Noordoostpolder in 1940 was voltooid, 

werd begonnen met het droogpompen van genoemde polder. Resultaat: 

door het droogvallen van de polder in 1942 werd Schokland volledig om-

geven door land. Rijdend met bus, auto, of op de fiets zijn thans het 
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karakteristieke kerkje en de houten zeewering van ver te zien en fungeren 

nog altijd als een baken in dit nieuwe stukje polder, ooit een druk bevaren 

haven aan de Zuiderzee. Nu een haven op het droge – Schokland – staan-

de op de Wereld erfgoedlijst van UNESCO. 

 

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 of via de website van de KBO stad Utrecht. 
 
Daarna pas de prijs van de dagtocht € 61,50 overmaken op het 
rekeningnummer: NL 15  INGB  0007  5390  75 ten name van Senioren-
ReisClub Utrecht e.o. 
 
Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 

 

 
Tijd. 

 

Wat is tijd? 
Is het een cijfer op klok of horloge? 

Is het een aantekening in de agenda? 
of is het: tijd van leven? 

 

Tijd is kostbaar 
tijd gaat snel 

dus is er alle reden 
om je tijd goed te besteden. 

 

Geniet van een bloem, 
de vogels, de wolken 

en van de mensen 
die je omgeving bevolken. 

 

Soms is er zorg -soms plezier 
en ieder leeft op zíjn manier 

in de TIJD DIE ONS WORDT GEGEVEN. 
 

Henny van der Weiden. 

mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Ook Tweede Kamer ziet noodzaak: 
meer bouwen voor senioren 
 
Voorafgaand aan het debat over de toekomst van 
ouderenhuisvesting op 30 juni, vroeg KBO-PCOB 
aan de Kamerleden ervoor zorg te dragen de 

woningbouwopgave voor senioren echt te borgen. Dat wil zeggen: zorgen voor de 
beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor de lange termijn. En we 
vroegen vooral  de wens van senioren centraal te stellen in de plannen. Dat gaat 
verder dan alleen wonen. Het gaat ook om leven in een fijne buurt. 

 
Bouwen, bouwen en bouwen. Maar wie is aan zet? 
Tijdens het debat vroegen meerdere Kamerleden om meer landelijke regie 
zodat er meer druk kan worden gezet. Verschillende Kamerleden pleitten 
voor meer ruimte voor de diverse woonwensen bij ouderen. Geclusterd 
wonen moet meer ruimte krijgen, zoals hofjeswoningen. Maar ook moet er 
aandacht zijn voor de omgeving. De ChristenUnie haalde het 
woononderzoek van KBO-PCOB aan met een heldere boodschap: ouderen 
moeten een volwaardige plek in de lokale gemeenschap en hun eigen 
netwerk hebben, waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn en vertrouwd. 
Mantelzorgers kregen ook aandacht in het debat; het is van belang hen te 
ontzorgen en logeerzorg structureel te gaan vormgeven. Dus niet nog 
meer proefprojecten maar echt toegankelijk voor iedereen. 

 
Antwoord van de minister De Jonge 

Minister De Jonge van het ministerie van VWS* stelde in het debat dat 
meer landelijke regie op ouderenhuisvesting in de formatie geregeld kan 
worden. Hij deed een oproep aan de partijen die aan tafel zitten 
ouderenhuisvesting te agenderen maar ook te bedenken of landelijke regie 
echt het beste is. Dichtbij senioren werken aan passende woonvormen 
heeft voordelen. De minister gaf aan sowieso niet te willen wachten met 
de uitvoering van de plannen om meer huisvesting en 
verpleeghuisplekken te creëren voor ouderen. De urgentie is groot en de 
financiën zijn geen probleem. Hij liet aan de Tweede Kamer weten dat de 
2 miljard voor extra huisvesting al opgenomen is in het Wlz*-kader. Hij 
benoemde dat elke gemeente in zekere mate een woonvisie heeft, maar dat 
er nog veel werk te doen is. Ook als het gaat om het betrekken van 
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senioren. Ook gaat hij samen met gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren verkennen hoe logeerzorg regionaal breder kan worden 
gestimuleerd en georganiseerd. 
 

Antwoord van minister Ollongren 

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat 
met  de Woningbouwimpuls nu al een bijdrage wordt geleverd aan het 
versnellen van de woningbouw voor starters en mensen met een 
middeninkomen en senioren. In 40 van de 57 gehonoreerde aanvragen in 
die Woningbouwimpuls zijn ouderen een van de doelgroepen. De 
minister heeft ook nog twee keer 20 miljoen uit die Woningbouwimpuls 
specifiek bestemd voor senioren.  
 
De minister is ervan overtuigd dat belangrijke stappen worden gezet en 
ziet dat de gemeenten in samenwerking met de woningbouwcorporaties,  
ontwikkelaars en anderen zich inspannen om het aanbod voor ouderen te 
vergroten. De Taskforce Wonen en Zorg  is hierbij een belangrijke partner. 
 
*VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
*Wlz: Wet langdurige zorg 

 

Reserveer vast in uw agenda:  
 

Woensdag 20 oktober 2021, aanvang 14:00  

Muziekmiddag met diner. Locatie: Aloysiuskerk.  

Uw bijdrage:  € 7,50  Introducees:  € 10:00  
 

Woensdag 22 december 2021, aanvang: 14:00 uur* 

Kerstmiddag. Locatie: Aloysiuskerk  
 

Vrijdag 14 januari 2022, aanvang: 10:00 * 

Nieuwjaarsbijeenkomst  Locatie: Rafaelkerk  
 

* Over de inhoud en de hoogte van uw bijdrage/introducees 

   infomeren u verder in de komende Rondomme.  
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Dagtocht dinsdag 26 oktober 2021 
“Kris Kras Tukkerland” met bezoek aan Synagoge Enschede 

 
Landstreek Twente omvat het oostelijk deel van Overijssel. De bewoners 
daar heten Twentenaren of informeel: Tukkers. De tocht “Kris Kras Tuk-
kerland” is dè manier om de Tukkers en het Tukkerland op een geheel 
eigen- en unieke manier beter te leren kennen. De streek is bekend door 
zijn glooiend landschap tussen de riviertjes de Dinkel en Berkel en zijn 
prachtige sagen en verhalen. Een welbespraakte gids leidt ons. 
 
                                          P r o g r a m m a 
09.15 uur  Vertrek van parkeerplaats Gloriantdreef  
      Winkelcentrum Overvecht                                                                                  
09.00 uur  Voorstaan  
10.15 uur  Bij Restaurant Bosgoed in WILP-Achterhoek  

1 x koffie en gesorteerd gebak 
12.30 uur  Door Dagtochtcentrale Hans Disveld te Eibergen te regelen 

lunch 
13.45 uur  Rondrit met gids in touringcar door Tukkerland met de 

nodige verhalen 
14.45 uur   bezoek aan de mooiste Synagoge van Europa te Enschede 

met ontvangst kopje thee of koffie.  
De gidsen leiden u rond en uw vragen bijvoorbeeld: wat is 
het verschil tussen 7 en 9 armige kandelaren/wat is het offi-
ciële symbool van de staat Israël: de Davidsster of de kan-
delaar/wat symboliseert …..        
etc. kunt u hier stellen. 

16.15 uur   Aanvang terugreis en om en nabij  
18.15 uur   Utrecht Overvecht thuis komst 
                                                       

 
De Synagoge van Enschede is gebouwd in 1927/28 in 
opdracht van de Nederlands/Israëlitische Gemeente 
van Enschede door 2 architecten, gebaseerd op het 
ontwerp van architect karel de Bazel. Al het glas-in-
loodwerk en de mozaïken werden ontworpen door 

Lambert Lourijsen.  
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Uniek allemaal en bewonderingswaardig mooi. Gedurende de WO II was 
de synagoge in gebruik bij de Sicherheits Dienst en is daardoor intact ge-
bleven (en niet verbrand).  
 
Er werden toen onder meer 7 gevangeniscellen gebouwd en de kast van 
de Thorarollen werd gebruikt als aardappelenschuur. 
De Synagoge is ruim 70 meter lang met in het midden een grote koepel en 
2 kleinere koepels aan weerszijden. Het totale complex bestaat uit 3 on-
derdelen, twee woonhuizen (bewoond door de rabbijn en zijn vrouw) en 
het kantoor van St. Synagoge te Enschede. Bij de hoofdingang staat een 
oorlogsmonument van Appie Drielsma ter nagedachtenis aan de honder-
den omgebrachte joodse inwoners van Enschede. 
 
De belangrijkste ruimte van de Synagoge is de ruimte onder de grote koe-
pel. Deze gebedsruimte biedt plaats aan 650 gelovigen.  
De inrichting is gedecoreerd met vele symbolische afbeeldingen. In blad 
goud mozaïeken zijn 12 stammen van Israël afgebeeld en in de glas-in-
loodramen onder meer joodse feesten. In het midden hangt een grote 
kroonluchter waaronder de Thora wordt gelezen. Op meerdere plekken is 
hier getallensymboliek te vinden. De cijfers 3, 4, 5, 7, 10 en 12 hebben bij-
zondere betekenis. 
 
Aanmelden voor deze dagtocht kunt u via het inschrijfformulier van de 
Rondomme of via de website: www.kbostadutrecht.nl of zelf per e-mail 
dan wel brief uw gegevens opsturen naar mw. Anita van Basten,  
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht – emailadres euau68gw@hetnet.nl.  
 
Daarna pas de prijs van de dagtocht € 61,50 overmaken op de rekening 
van SeniorenReisClub Utrecht e.o. NL 15 INGB 0007 5390 75 
 

Gratis annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbostadutrecht.nl/
mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Kamer wil eigen risico zorg op 385 euro houden 

 

Goed nieuws! Het eigen risico in de zorg blijft zeer 
waarschijnlijk ook volgend jaar 385 euro. Een 
ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het eens 
met een voorstel van de SP om het verplicht eigen 
risico voor 2022 te bevriezen. 

Voorafgaand aan het debat hierover, riep KBO-PCOB de partijen op om in 
actie te komen om verhoging te voorkomen. Uiteindelijk kwam de SP met 
een voorstel, maar liefst 17 partijen steunden dit. 
 
Het kabinet heeft nog niet beloofd om het voorstel ook daadwerkelijk uit 
te voeren, maar minister Van Ark voor Medische Zorg heeft al wel laten 
doorschemeren naar de wens van de Kamer te luisteren. Over enkele 
weken staat het onderwerp bij de ministerraad op de agenda wanneer de 
plannen voor volgend jaar worden besproken. Op Prinsjesdag, de derde 
dinsdag van september, wordt het dan officieel bekend. 
 
 

Waar gaat uw belangstelling naar uit?  
Ter voorbereiding op het opnieuw organiseren van activiteiten zijn we  

geïnteresseerd waar uw interesse ligt, zodat we daarop kunnen inspelen. 

Laat het ons weten wat u wensen zijn. Hieronder een aantal voorbeelden. 
  
1. Voorjaars- en najaarsmode show voor vrouwen en/of mannen.  

2. Gilde wandeling in de stad Utrecht met koffie/thee en/of lunch.  

3. Muziekmiddagen met eventueel een diner.  

4. Themabijeenkomst met een voor u belangrijk onderwerp.  

5. Bingomiddag  

6. Zorgverzekering info per 1 jan. 2022.  

7. Maria Magdalena Tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht inclusief 

rondleiding en koffie/thee en eventueel lunch.  

8. Rondvaart in de Utrechtse grachten met eventueel hapjes/diner 
 

U kunt uw reactie doorgeven aan Joyce Tjoa middels telefoonnummer: 

030-251 37 30 of via de email: activiteiten@kbostadutrecht.nl 

 

mailto:activiteiten@kbostadutrecht.nl
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN 
 
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten, 
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of per email naar 
euau68gw@hetnet.nl. 
 
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 
 
____________        ______________            _______________________ 

 

 

mailto:euau68gw@hetnet.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 


