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Van de voorzitter
We zijn inmiddels in de donkere dagen aangekomen nu de herfst zijn
intrede heeft gedaan en de klok in het weekend van 30 naar 31 oktober een
uur achteruitgaat. Houd u daar rekening mee voor de afspraken die u
mogelijk op zondag hebt. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn wanneer
u een uur te vroeg op uw afspraak zou zijn, zeker met de
buitentemperatuur.
We zijn weer gestart met de ontmoetingsmiddagen en met succes. Op
woensdag 20 oktober was er een gezellige Hollandse muziekmiddag met
muziek van eigen bodem onder de bezielende leiding van Rob Remmen
die deze middag begeleidde op de piano.
Alle aanwezigen zongen uit volle borst en genietend van een hapje en een
drankje. Aansluitend werd een heerlijk driegangendiner verzorgd door
kok Peter de Blok en zijn assistenten. Heerlijke verse soep, aansluitend
eigen gemaakte hutspot met een bal gehakt of zuurkool met worst en tot
slot heerlijke bitterkoekjespudding.
Mijn dank gaat uit naar al die vrijwilligers die deze middag hebben
verzorgd. Nú worden er al voorbereidingen getroffen voor de
kerstmiddag en als de coronamaatregelen ons goedgezind zijn ontmoet ik
u graag weer op woensdag 22 december. Zie voor verdere informatie in
deze Rondomme.
We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op.
Omdat we er allemaal mee te maken krijgen wil ik het Stadshospice
Utrecht onder uw aandacht brengen. Zij verzorgen een informatiemiddag
over dit vaak moeilijk bespreekbare onderwerp. Voor verder informatie
lees verder in deze Rondomme.
Ook de KBO-stad Utrecht zou graag met haar leden digitaal willen
communiceren. Dit betekent niet dat we u niet middels een papieren
versie zullen infomeren. De Rondomme blijft een belangrijke
informatiebron voor onze leden. Graag willen we u daarom verzoeken uw
e-mailadres aan de ledenadministratie door te gegeven.
Hans Stahl
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Mevr. T.M. Broeren-Gresnigt, Mevr. A.G. Nooijen, Dhr. C.S. van der Meer,
Mevr. A.P.M. Bouwman-van Beijnen en Mevr. C.J.J. Coert-Stoops
Dat zij moge rusten in vrede.
We heten welkom:
Mevr. M.J. Mooijenkind van Leeuwen
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk
Vrijdag 19 november 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, ontmoeten we elkaar 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.
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Verslag dagtocht 28 september 2021
Wat hebben we weer een prachtige dagtocht gemaakt.
Zelfs de weergoden waren ons goed gezind, want de hele dag scheen de
zon. Terwijl het toch al weer eind september was.
De eerste stop was in Tollebeek waar we konden genieten van een kopje koffie met heerlijk gebak.
Na een korte rit kwamen we in Espel, waar we een
kijkje kregen in een enorme witlof-kwekerij, namelijk
de LOF-kwekerij.
Enthousiast werden we op de hoogte gesteld van wat er in zo'n kwekerij
gebeurt. Deze witlofkwekerij: “de Vries Witlof” teelt duurzame witlof; ook
voor de export. Per jaar bedraagt de verkoop ongeveer 1800 ton. Ze werken veel samen met verschillende akkerbouwers en zaadhandelaren.
Witlofkwekerij LOF geeft geheel op eigen vernieuwende wijze vorm aan kwaliteit en duurzaamheid.
Na deze interessante en leerzame rondleiding
kregen we een zakje met witlof mee. Zo kunnen we thuis nog even nagenieten. Het werd een leerzame en interessante rondleiding door enthousiaste
ondernemers.
Terug naar Tollebeek kregen we een heerlijk witlofdiner
in : “De Goede Aanloop” voorgeschoteld.

Om half drie kwamen we aan bij Museum
Schokland in de Noordoostpolder. Hier konden
we zelf op ontdekking uitgaan. Kerkje, museum
of in het winkeltje rondneuzen. Bovendien was
buiten veel te zien.
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Op een zonnig terras konden we gezellig even van gedachten wisselen
over deze mooie dag. Dank aan de chauffeur, die onderweg bijzonderheden wist te vertellen en dank aan Anita, de drijvende kracht achter deze
maandelijkse uitjes.
Een fijne, gezellige dag was het. Mijn moeder zaliger zou zeggen: 'Het was
een dag met een gouden randje' .
Corry Okken, foto’s Piet Versteeg

Geestelijke verzorging thuis
Zingeving, levensvragen, geestelijke verzorging. Het lijken abstracte
begrippen, ver van je bed misschien, maar eigenlijk zijn ze van alledag.
Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met (soms ingrijpende)
veranderingen. Een relatie die eindigt, het verlies van werk of gezondheid,
de geboorte van een kind, of afscheid van een naaste. Deze veranderingen
brengen levensvragen met zich mee, of zetten je aan het denken over de
toekomst.
Het kan dan prettig en zinvol zijn om te praten met iemand die hiervoor
speciaal is opgeleid. Een vertrouwelijk gesprek met een geestelijk
verzorger kan opluchten, ondersteuning geven bij het nemen van
belangrijke beslissingen of nieuw perspectief bieden om weer verder te
kunnen.
Vrijwilligers en geestelijk verzorgers bieden luisterend oor
Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid om dit soort gesprekken te
voeren. Maar ook vrijwilligers die open staan voor levensvragen, deze
herkennen bij mensen die zij ondersteunen en ze bespreekbaar maken,
kunnen van grote waarde zijn voor senioren. Veel vrijwilligers van KBOPCOB bieden al een luisterend oor. Zij luisteren naar levensverhalen en
gaan in gesprek met ouderen. De persoonlijke aandacht en begeleiding
maken het praten over onderwerpen waar het echt om gaat in het leven
gemakkelijker.
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Lokale samenwerking
Als geestelijk verzorgers en vrijwilligers elkaar kennen en lokaal weten te
vinden, draagt dat bij aan passende ondersteuning. KBO-PCOB is
samenwerkingspartner binnen het programma Samen Ouder Worden van
het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).
Onderdeel van dit programma is dat KBO-PCOB afdelingen en
vrijwilligers die dat willen, gaat begeleiden om deze kennismaking,
scholing en samenwerking tussen vrijwilligers en geestelijk verzorgers op
te zetten.

Praten met een geestelijk verzorger?
Als u thuis woont kunt u begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger.
Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan
ondersteuning bij vragen over het leven. Voor mensen van 50 jaar en
ouder wordt een aantal gesprekken vergoed.
Vraag een gesprek aan via het landelijk nummer Zingeving en
levensvragen: 085 – 00 43 063. U wordt dan doorverbonden met een
Centrum voor Levensvragen in uw omgeving.
De gesprekken worden via de centra vergoed voor mensen van 50 jaar en
ouder en mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten.

E-mail adressen van leden-echtparen
In een aantal gevallen komt het voor dat bij een leden-echtpaar alleen het
e-mailadres van één van beiden bekend is. Daardoor is in het
ledenbestand bij de ene partner wel een adres bekend is maar bij de ander
niet. Deze laatste zou daardoor geen individuele Internet post ontvangen.
We willen natuurlijk wel graag van alle leden weten of we per e-mail
kunnen communiceren.
Daarom heeft onze leden-administrateur (Joyce Tjoa) in zulke gevallen het
adres van één der partners ook genoteerd voor de andere partner.
Dat kan ertoe leiden dat algemene rondschrijvens, op hetzelfde adres 2x
worden ontvangen. Geeft niks en kost niks, gewoon 1x delen.
Ook zijn er van diverse leden nog e-mail adressen onbekend.
Graag zouden we die ook van u krijgen. Wij gebruiken deze vorm van
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communiceren om u snel op de hoogte te brengen. Uiteraard blijft de brief
communicatie ook.
Helaas moet we ons aan deze tijd aanpassen en dat zal voor veel ouderen
moeilijk zijn. Maar het heeft ook zijn voordelen, bij calamiteiten kunnen
wij u vlugger inlichten. Doet u mee???

Foto's
Fotoboeken,
fris en vrolijk,
van vakantie, huis en haard,
alle dierbare momenten
bij elkaar vergaard.
Fotoalbums,
dat zijn heden
meestal echo's uit het verleden,
als belangrijke documenten
vol herinneringen
- soms bijna monumenten van hen die mét ons gingen.
We kijken in de boeken
en bladeren in de albums
en maken één geheel
van heden en verleden.

Henny van der Weiden.
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Dagtocht 'varen en
bezoek Basiliek Oudenbosch'
In de provincie Noord-Brabant
Dinsdag 23 november 2021
Helaas! Deze dagtocht heeft - in verband met het programma - een vroege start.
08.45 uur
08.30 uur
18.00 uur
10.30 uur

Vertrektijd van de Gloriantdreef, wijk Overvecht te Utrecht
t.h.v. C&A.
Voorstaan
Thuiskomst te Utrecht
Bij Merijntje Gijzen Rondvaarten in Oudenbosch vertrek rondvaart vanaf Oudenbosch. De vaart gaat richting het open water
van het Volkerak waar de provinciën Zeeland, Noord-Brabant
en Zuid-Holland bij elkaar komen.
Verder vaart u over de rivieren Mark en Dintel tot aan de
Manders'Sluis in Dinteloord. Tijdens de rondvaart krijgt u
vanaf het water een unieke blik op de Basiliek, Oudenbosch en
haar prachtige omgeving.

De vaartocht duurt 3 uur incl. koffie-gesorteerd gebak-lunch.
14.00 uur

Entree Basiliek Oudenbosch

Officieel is de naam: Basiliek van de Heiligen
Agatha en Barbara. Voordat de basiliek gebouwd
werd heette de kerk van Oudenbosch: de St. Agathakerk. Agatha was één van de zeven primaire
heiligen. De H. Barbara-naam is toegevoegd tijdens de bouw van de basiliek. Naast Jezus Christus spelen beide vrouwen – samen met Maria – een belangrijke rol in de
basiliek. Deze basiliek werd gebouwd tussen 1867 en 1880 op initiatief van
pastoor Hellemons die tijdens zijn studie in Rome zwaar onder de indruk
raakte van de 16e -eeuwse Sint - Pietersbasiliek aldaar en de architecten
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P. Cuypers en G.van Swaay opdracht gaf tot het bouwen van een 16 keer
kleinere kopie in het Brabantse landschap. Niet alleen aan de buitenkant
heeft de Basiliek verbazingwekkend veel weg van de Sint-Pieter in Rome,
ook van de binnenkant is veel gekopieerd.
Twee aanwezige gidsen zullen ons veel vertellen.
Bij de kerkelijke betekenis van een basiliek is er
helemaal geen relatie tot de bouwstijl van de
kerk. Eerder is 'basiliek' een eretitel als blijk van
erkenning en waardering.
Het predicaat basiliek – eigenlijk Basilica Minor
– wordt door de Paus gegeven. Vaak op verzoek van parochianen. Het is
een eretitel, verleend aan een kerk door b.v. een bijzonder verleden, bedevaartsoord, bijzondere functie.
Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier uit de Rondomme of via de website van de KBO = www.kbostadutrecht.nl.
Ook kunt u een brief schrijven aan mw. Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of haar mailen: euau68gw@hetnet.nl
met al de verlangde gegevens.
Daarna pas de prijs van de dagtocht = € 65,00 overmaken op de rekening
nummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 t.n.v.
SeniorenReisClub Utrecht e.o.
De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

Reserveer vast in uw agenda:
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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AOW
De welvaartsvaste AOW is een grote verworvenheid in Nederland. Het
beschermt senioren (hoewel niet volledig!) tegen armoede. KBO-PCOB
strijdt er dan ook voor om de AOW welvaartsvast te houden. Ook moet
het AOW-pensioen inkomensonafhankelijk blijven.
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland weten we dat leven van
alleen AOW of hooguit met een klein aanvullend pensioentje, bepaald
geen vetpot is. Zeker als er hoge zorg- en woonlasten bijkomen.
Wij brengen dan ook voortdurend onder de aandacht bij beleidsmakers en
politici dat de groep ouderen in die situatie aanzienlijk is. En dat deze
65+huishouders met een laag inkomen extra financiële bescherming
moeten krijgen en er niet in koopkracht op achteruit mogen gaan.
De AOW-leeftijd stijgt snel. Voor veel mensen te snel.
Zo komen veel oudere werkzoekenden steeds verder klem te zitten in het
financieel overbruggen van de periode tussen werkloosheid en pensioen.
KBO-PCOB pleit voor een kalmer tempo om de AOW-leeftijd te
verhogen. Deels is dit gebeurd bij het onderhandelen over een
pensioenakkoord in 2019. De AOW-leeftijd wordt twee jaar bevroren op 66
jaar en vier maanden. Daarna stijgt deze stapsgewijs naar 67 in 2024.
Vervolgens komen er 8 maanden bij voor ieder jaar dat we langer leven.
Wat KBO-PCOB betreft een noodzakelijke stap, waarbij we de uitwerking
scherp in de gaten houden.
Voor mensen die een AOW-gat hebben door verhoging van de AOWleeftijd, wil KBO-PCOB een ruimhartige overbruggingsuitkering. Mensen
die een onvolledige AOW hebben (bijvoorbeeld door verblijf in het
buitenland) kunnen een AIO-aanvulling krijgen. Dat moet mogelijk
blijven, zeker voor mensen die zonder die AOW onder het bijstandsgrens
terechtkomen.
Voor AOW’ers mag er nooit een kostendelersnorm komen als zij gaan
samenwonen om mantelzorg te verlenen.

12

Kerstmiddag KBO stad Utrecht
Woensdag 22 december 2021
14:00 – 18:30 uur(Zaal open 13:30 uur)
We starten met een Eucharistieviering in de
Aloysiuskerk. Pastoor Hans Boogers, pastoor van
de Sint Martinusparochie zal tijdens deze viering
celebreren.
Na de viering staat er in
de ontmoetingsruimte een kopje koffie of thee met
wat lekkers klaar. Aansluitend wordt er een
heerlijke kerstmaaltijd verzorgd. Deze middag
wordt omlijst door heerlijke kerstmuziek van de
jaren uit uw jeugd tot op heden.
Deze middag zal worden gehouden in het Pastoraalcentrum van de
Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. Deze locatie is
te bereiken Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaen van Ostadelaan.
De kosten voor deze middag zijn € 7,50 voor KBO stad Utrecht leden en
voor Introducees: € 10:00.
Wanneer u van deze heerlijk middag wilt genieten kunt u zich tot en met
10 december 2021 opgeven middels het aanmeldingsformulier in deze
Rondomme. U dient dit formulier te sturen naar Eduard Verkadelaan 115,
3584 GT Utrecht of per email: activiteiten@kbostadutrecht.nl. Voor verdere
informatie kunt terecht bij Joyce Tjoa, tel. 030-251 37 30.
Na aanmelding kunt u het te betalen bedrag overmaken op
rekeningnummer: : NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
onder vermelding van kerstmiddag 22 december 2021
Omdat we een beperkt aantal mensen aan deze middag kunnen
deelnemen adviseren wij u om u zo snel mogelijk op te geven en het te
betalen bedrag over te maken . Wanneer u betaald hebt is u aanmelding
definitief.
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Aanmeldingsformulier
Kerstmiddag 2021
Datum:

woensdag 22 december 2021

Aanvang: 14:00 uur

KBO Stad Utrecht
Ontmoetingsruimte Aloysiuskerk
Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
Kosten voor deze middag:
KBO leden € 7,50
Introducees: € 10:00
Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Email:

KBO leden
Introducees
Joyce Tjoa
Inleveren Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Email: activiteiten@kbostadutrecht.nl
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Armoede
Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met lang niet alle
ouderen gaat het zo goed als vaak gedacht. KBO-PCOB vroeg aan leden
om de stilte te doorbreken en te laten horen wat ze merken van het
overheidsbeleid. We kregen honderden verhalen binnen uit heel
Nederland. Van jonge senioren die bang zijn voor wat er na hun
pensionering gaat gebeuren tot heel kwetsbare ouderen die zich hun
laatste levensjaren anders hadden voorgesteld.
De verhalen zijn stuk voor stuk schrijnend. KBO-PCOB vraagt dan ook om
een maatschappelijk antwoord en is voortdurend met de politiek in
gesprek over oplossingen.
Armoede komt voor bij meerdere groepen senioren. Denk aan 85-plussers
met heel weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten, aan gescheiden
vrouwen en aan mensen die werkloos zijn geraakt na hun 55ste en niet
meer aan het werk kwamen. KBO-PCOB wil handhaving van de
inkomensvoorzieningen, om AOW’ers niet onder het sociaal minimum te
laten zakken.

Belastingen
Iedereen moet zijn steentje bijdragen om onze samenleving leefbaar en
betaalbaar te houden. Lasten moeten evenredig verdeeld worden.
Gepensioneerden moeten in gelijke mate en fiscaal rechtvaardig bijdragen.
Maar mogen ook naar rato profiteren van fiscaal voordeel en
lastenverlichting.
De koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden blijft al jaren achter
bij die van werkenden. Dan is fiscale compensatie aan de orde. KBO-PCOB
verzet zich ook tegen het sterker belasten van basisproducten en diensten,
zoals btw op dagelijkse boodschappen en de energierekening.
KBO-PCOB blijft jaarlijks de fiscale veranderingen volgen en beïnvloeden,
om te zorgen dat senioren niet fiscaal benadeeld worden en voldoende
meedelen in compensaties en voordelen. Dat heeft onder meer
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geresulteerd in een hogere ouderenkorting voor een grotere groep
mensen. Vanaf 2020 komen ook meer mensen in aanmerking voor
huurtoeslag.
Het doen van aangifte is voor veel senioren ingewikkeld, vanwege
de digitalisering. KBO-PCOB pleit voor goede begeleiding bij die
overgang. Die begeleiding is er in de vorm van onze belasting coördinator
Joyce Tjoa. zie pag. 2 Rondomme. Én voor een vangnet voor de grote
groep ouderen die niet (meer) digitaal vaardig wordt.

KBO stad Utrecht Muziek / Diner middag
Woensdag 20 oktober 2021
Aloysius Ontmoetingscentrum

De kok en zijn
hulpkokken tijdens de
bereiding van het diner

Foto Lenie Arkesteijn

Uitserveren van zuurkool
of hutspot met bal gehakt
of een verse worst.
Foto Lenie Arkesteijn
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Woensdag 17 november van 14:00–16:00 uur
Deze middag wordt georganiseerd* door het Stadshospice Utrecht in
De Saffier – Saffierlaan 8-10 met medewerking van Ben Berkvens (Careyn) en Godelieve van Liebergen en Ada Byrnes (Zin in Utrecht).

U bent van harte welkom!
* De informatiebijeenkomst is
onderdeel van het
onderzoeksproject ‘In gesprek
met de burger’ van Amsterdam
UMC. Bij het begin van de
bijeenkomst vult u een korte
vragenlijst in. Dit herhalen we
na de bijeenkomst nog een keer.
U bent niet verplicht om de
vragenlijsten in te vullen.

Graag vooraf aanmelden via
info@stadhospiceutrecht.nl of bel 0302916040.
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Tweede Kamer vraagt perspectief op
pensioenindexatie
KBO-PCOB is verheugd dat in een motie over het
pensioenakkoord, die de Tweede Kamer op
28 september heeft aangenomen, wordt
geconstateerd dat er nog geen helderheid bestaat over belangrijke zaken
zoals een snel perspectief op indexatie. En dat mede daardoor de
onvrede onder gepensioneerden (maar ook onder werkenden) toeneemt
en het draagvlak voor het pensioenakkoord naar verhouding afneemt.
In de motie wordt de regering verzocht om op zo kort mogelijke termijn
met een heldere uitwerking te komen die leidt tot perspectief op indexatie
per 2022, een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe stelsel en
meer zeggenschap van gepensioneerden. Ook moet de regering
seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die uitwerking van het
pensioenakkoord betrekken.

Kamer tegen heropenen onderhandelingen pensioenakkoord
Een motie van de SP over het heropenen van de onderhandelingen
rondom het pensioenakkoord om indexatie voor iedere generatie mogelijk
te maken op korte termijn kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer.
Ook een SP-motie over verregaande vormen van zeggenschap voor
gepensioneerden en werkenden werd verworpen.

Toewerken naar spoedige indexatie
Hoe dan ook krijgt KBO-PCOB dagelijks signalen van onvrede onder
senioren over het jaar in jaar uit uitblijven van pensioenindexatie en het
jaar in jaar uit groter worden van hun achterstand in koopkracht. Samen
met andere seniorenorganisaties pleit KBO-PCOB daarom voor spoedige
indexatie van de pensioenen.
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Dagtocht 'Kaarsjesavond in
de Orchideeën Hoeve te Luttelgeest'
Donderdag 16 december 2021
route zoveel mogelijk toeristisch
14:00 uur
13:45 uur

Vertrek van de Gloriantdreef, Wijk Overvecht te Utrecht
t.h.v. C&A
Voorstaan

Na moeilijke perioden in dit coronajaar 2021 voor een ieder van ons op
eigen wijze beleefd kunnen we op deze dag die periode afsluiten in een
uiterst sfeervolle omgeving waarin bloemen, vogels, sfeervolle muziek,
spectaculaire kerstdecors, lampions en duizenden kaarsjes ons laten vertoeven in een sprookjeswereld. Helaas worden de negen kaarsjesavonden
in december '21 niet op een dinsdagavond gevierd. Dus vandaar dat deze
dagtocht op een donderdag valt, laat start en laat eindigt. Maar: eenmalig
afwijken van ons vaste patroon, om zo een unieke ervaring op te kunnen
doen waar we nog lang van zullen nagenieten, is het waard toch?
De 'kaarsjesavond' beroert vele zintuigen. Zodra de duizenden echte kaarsen in de Orchideeën Hoeve worden ontstoken, transformeert de jungle in
een lichtspektakel dat nergens anders is te ervaren. Volg de speciaal uitgezette lichtjesroute en reis van droomwereld naar droom wereld.
Ontdek hoe reusachtige palmen transformeren in mystieke lichtobjecten,
bewonder de flamingo's en nachtvlinders die ronddwalen in sprookjesachtig avondlicht, geniet van sfeervolle livemuziek in de romantische zwevende bloementuin, shop op het gezellige winterplein, nuttig eventueel
een drankje.
(Naar verluidt is het alleen echt druk in het restaurant van deze locatie.)
15:45 uur Aankomst bij Restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek (op
dagtocht september jl. overheerlijk gedineerd weet u nog?)
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Koud en warm buffet, bestaande uit:
➢ Gebonden tomatensoep met prei en basilicum
➢ Huzarensalade met vleeswaren
➢ Gevulde eitjes
➢ Zalmsalade met diverse visproducten
➢ Zoute haring met uitjes
➢ Gemengde salade met frisse dressing
➢ Stokbrood met kruidenboter
➢ Varkensmedaillons met champignons in roomsaus
➢ Kipdijvlees + nasi/rijst
➢ Gehaktballetjes in jachtsaus
➢ Aardappelgratin
➢ Warme groentenkrans
➢ Bavarois met slagroom.
18.00 uur
22:00 uur

Aankomst Orchideeënhoeve kaarsjesavond-kerstmarkt
Thuiskomst Utrecht, Gloriantdreef t.h.v. C&A.

Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier uit de Rondomme of via de website van de KBO stad Utrecht www.kbostadutrecht.nl
Of u kunt een brief schrijven aan mw. Anita van Basten, A.Romerostraat
625, 3573 AT Utrecht dan wel haar mailen
euau68gw@hetnet.nl
Graag alle verlangde gegevens vermelden. Ook al denkt u dat deze inmiddels wel bekend zijn. Daarna pas de prijs van de dagtocht = € 65,00
overmaken op de rekeningnummer: : NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.
De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.
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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

______________

_______________________
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Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht
Naam
COSBO

Telefoon / Email

Dick van der Horst 030 271 62 93

Ouderen Advies Commissie
Minimabeleid

Mildred Vlutters

030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

Coördinator belastingservice
Eduard Verkadelaan 115
Telefoon:
030 251 37 30 Email:

Joyce Tjoa
3584 GT Utrecht
belastingservice@kbostadutrecht.nl

Alarmnummer algemeen bij spoed:
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:
Brandweer
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0800–8112
112
0900–8844
0900–1844

‘WhatsApp’ de gemeente Utrecht!
Via 06 - 24 92 76 65 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de
gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel mogelijk
antwoord op uw vraag. WhatsApp is een handig communicatie middel
voor iedereen met een zogeheten smartphone.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op:
Juristentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon (030-340 06 55)
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Donderdag 13.00 – 15.00 uur
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Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:
•
•

Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht

•

Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcobvoordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse
Belastingaangifte
Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat
Informatie,advies en ontspanningsmiddagen
Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

•
•
•

Contributie:
De contributie voor 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 hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één
jaar.
Beëindigen Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per
e-mail geschieden op uiterlijk 30 november van het kalenderjaar.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het
lidmaatschap beëindigd.
Opzeggen bij de ledenadministratie,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht
Mevrouw
Voorletters
Tussenvoegsel
Naam

De heer (kruis het gewenste hokje aan)
: _____________________________________________
: _____________________________________________
: _____________________________________________

Adres
: ______________________________________________
Postcode
: ____________ Plaats: __________________________
Geboortedatum : ______________________________________________
Telefoon nr.
: ______________________________________________
Mobiel nr.
:______________________________________________
E-mailadres
: ______________________________________________
Aangemeld door het lid: _________________________________________
Datum : ____________________________________________________
Bankrekening IBAN nummer: ____________________________________
Ten name van: __________________________________________________
De contributie bedraagt: (kruis het gewenste hokje aan)
28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving
30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving
Datum: __________________________________
Handtekening : ___________________________
Het formulier verzenden naar:
Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
E-mail:ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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