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Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de
informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl
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Van de voorzitter,
Nadat de maatregelen in verband met het coronavires zijn afgeschaald en
we elkaar weer mogen ontmoeten om minder dan anderhalve meter start
de KBO-stad Utrecht weer met haar middag activiteiten. In oktober starten
we met een muziekmiddag met diner. Verder zullen de KBO-vieringen
weer in de kapel plaats vinden en drinken we weer samen koffie in de
ontmoetingsruimte van de kerk ondanks dat het zeer gezellig was op het
terras van Brasserie van Ostade. Voor de toegang tot deze activiteiten
hoeft geen bewijs van vaccinatie te tonen.
Van het coronavires naar Prinsjesdag waar we het moesten doen zonder
rijtoer van de koning en de koningin door de binnenstad van Den Haag en
de balkonscène na afloop op paleis Noordeinde.
Vervolgens waren er de Algemene Politieke Beschouwingen waar het
demissionaire kabinet, althans wat ervan over is nadat diverse
bewindspersonen het kabinet reeds hebben verlaten.
Ondanks de vele gedachten wisselingen in de tweede kamer tussen
Kamerleden onderling en tussen kamer en kabinet zijn er ondanks dat het
behouden van de koopkracht zeer twijfelachtig is zijn er ook een enkele
positieve zaken te melden zoals de inzet voor het bouwen van seniorenwoningen door onder andere het verlagen van de verhuurders-heffing en
maatregelen voor het niet laten oplopen van de energiekosten. Hoe lang is
het kabinet nog demissionaire, duur kabinetsformatie of toch nog nieuwe
verkiezingen, ben ik wel bezorgd over de uitvoering van deze besluiten.
Verder wil ik u aandacht vragen voor het verhaal van Truus Voortmanvan Uum, lid van de KBO-stad Utrecht. Hierin verteld Truus hoe ze
tijdens de tweede wereldoorlog enkele weken te gast was bij een gastgezin
in Blauwhuis in het kader van de ‘Kinderverzorging’
Nu het weer meer mogelijk is elkaar te ontmoeten ziet het bestuur en
activiteitencommissie u komst met vertrouwen tegemoet.
Hans Stahl
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KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk
Vrijdag 15 oktober 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.
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Verslag dagtocht 24 augustus 2021
Iedereen is blij, omdat we voor de tweede keer gezellig uit kunnen gaan
met de Senioren Reis Club Utrecht. Om tien voor tien, na de toespraken
van Rik de chauffeur en Anita onze reisleider vertrekken we. We zijn
compleet met 32 personen, zeven mannen en 25 lady’s.
Na een paar dagen wisselvallig weer met heftige stortbuien, zien we de
zon volop, het wordt een zonnige dag. ;
Via de A2 en A9 komen we kwart voor elf aan in de
Tulperij in Voorhout waar we verwelkomt worden met
zelfbediening koffie, thee en appeltaart. De eigenaar
Daan geeft ons een interessante uitleg over de bollen,
de dahlia, tulp, hyacint en narcis, die daar gekweekt
worden op de zand- en kalkrijke geestgronden en welke strategie daarbij
wordt gebruikt.
De tulp, hyacint en narcis worden geplant in oktober en november, deze
bollen hebben de kou nodig om te groeien.
De tulpen worden na de bloei getopt om de bol te laten groeien, want dit
bedrijf is een bollenkwekerij. De dahliabol kan niet tegen de kou en wordt
geplant begin mei, als de ijsheiligen langs zijn
gekomen. De vermenigvuldiging van de hyacint is
uitgevonden door de muis. Op het aangevreten deel
van de bol ontstonden nieuwe bolletjes.
Tegenwoordig wordt daar speciaal gereedschap voor gebruikt. Na drie
jaar zijn deze bolletjes zo gegroeid dat ze geschikt zijn voor de verkoop.
Dan komt Anja, de vrouw van Daan aan het woord, en vertelt ons alles
over de oorspronkelijk uit Mexico geïmporteerde dahlia’s, deze plant kan
niet tegen de kou en heeft veel zon nodig. Aan de hand van bloemen die
ze toont, vertelt ze over de vele soorten, zoals de pompoen, cactus en
Fleurel dahlia met zijn uitbundige witte (maar in de show tuin ook in
meerder kleuren te zien) bloembladen.
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Een klein uurtje mochten we door de dahlia-show-tuin
wandelen om alle 655 soorten in geuren en kleuren te
bewonderen en dat was magnifiek. De dahliabloem is
echt met recht een hoogtepunt voor de zomer- en herfst
tuin. Om half twee vertrekken we naar de volgende
attractie en dat is hotel Charlot in Aalsmeer waar we eerst
een uitgebreide lunch voorgeschoteld krijgen: een heerlijke tomatensoep,
een croquet en broodjes met kaas en vleeswaren.
Na deze voortreffelijke lunch konden we ons
inschepen in de salonboot de Otter met kapitein Cor,
die ons enorm veel vertelt heeft over “zijn”
Aalsmeer. Varende over de ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder die sinds 1840 ingepolderd
is en toen droog gehouden moest worden met drie
watermolens, want er moest 500m3 water per minuut verplaatst worden.
Dit kolossale werk is over genomen eerst door stoomgemalen en daarna
met moderne pompen door het Qruquius gemaal. Je moet weten Schiphol
ligt 4,5 meter onder NAP er moet dus goed gepompt worden om droge
voeten te houden. We varen langs de voormalige bloemenveiling en zien
in de verte de 100 meter hoge verkeerstoren van Schiphol waar 19 mensen
constant aanwezig zijn om het luchtverkeer boven Nederland te
regelen. Cor vertelt te veel om op te noemen zoals onder meer: Aalsmeer
bestaat 888 jaar; het thans schitterende watergebied is ontstaan door het
afgraven van de veengrond; de turf die daarvan gemaakt werd; maar ook
dat de planten en bloemen van de veiling werden vervoerd in pramen,
simpele vrachtbootjes, voortbewogen langs het jagerspad getrokken of
met een boom voortgeduwd.
Dat was nog eens zwoegen. Over drie weken is er de pramenrace waaraan
160 pramen aan deelnemen, bemand met tien personen en heel veel bier.
Alleen de schipper moet nuchter blijven. Cor vertelt dat 1/3 van de totale
wereld bloemenhandel geleverd wordt door Aalsmeer. Gigantisch toch?
En dat Aalsmeer wel 55 jachthavens telt en de grootste scheepswerf heeft
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waar plezierjachten van miljoenen euro’s gebouwd worden.
De Royal de Vries Holland heeft 80 scheepsbouwers in dienst. De
ringvaart van de Haarlemmermeer maakt ook deel uit van de staande
mastroute. Zeilboten kunnen zonder de mast te strijken varen van Zeeland
naar Amsterdam, alleen als de mast hoger is dan 21 meter moet de
schipper het melden aan de verkeerstoren van Schiphol. In het
watergebied zwemmen meervallen van wel bijna 2 meter en Sjoukje
Dijkstra heeft haar eerste pirouetjes gedraaid op het ijs van Aalsmeer.
Na deze leerzame vaartocht waarvan mijn tafelgenoot
zegt dat dit het hoogtepunt van de dag is, rijden we
naar Noordwijk aan Zee om voor de liefhebbers nog
een frisse neus te halen en van zon, zee en strand te
genieten, en misschien zijn er ook nog mensen in de
stad gaan kijken. Uitgerekend, precies volgens schema zijn we half zeven
terug in Utrecht, terugkijkend op een geweldige dag-dagtocht.
Joop in den Haak, foto’s…Henk Heikens

Donatie voor landelijke Unie KBO-PCOB
Mogelijk krijgt u een dezer dagen een brief met acceptgirokaart van de
Unie KBO-PCOB met het vriendelijke verzoek een donatie hier aan over te
maken. Niks mis mee met die brief. Als u dat wilt kunt u dat gerust doen.
Wij willen u er wel op wijzen dat deze gift niet ten goede komt aan de
KBO-afdeling Stad Utrecht. Deze gift gaat naar het landelijk bureau, waar
wij als afdeling reeds een groot deel (bijna 60%) van uw contributie aan
overmaken.
Uiteraard zijn giften altijd welkom op het gironummer zoals in de colofon
van deze Rondomme vermeld. Denk daarbij ook aan uw
belastingvoordeel. U kunt hierover altijd informatie inwinnen bij mij,
uw penningmeester Els Kleintunte.
Redactie
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4 Maaie komitee Blauhûs
In april 2021 werd in de Martinusparochie Utrecht, op
verzoek van bovenstaand comité, een oproep verspreid,
gepubliceerd in 'Tussentijds-magazine van katholiek
Utrecht' én in het KBO maandblad om in contact te komen
met de (Utrechtse) kinderen van toen die in de oorlog in
Blauhûs waren ondergebracht.
Al snel meldde de redactie van het KBO blad, dat mevrouw Truus
Voortman-van Uum had gereageerd. Een week later reageerde mevrouw
Ineke Galama - met wortels in Blauwhuis ! - namens haar buurvrouw
mevrouw Voortman- ook met het verzoek haar te bellen. Ineke schrijft:
“Het grappige is dat ik pas naast haar(Truus) in Utrecht woon en mijn vader
Sake Galama was. Hij woonde in de boerderij Senserhuis. Groot toeval”. (Dit is
de boerderij waar nu Piet en Coby Galama-Drayer aan de Hemdyk bij
Blauwhuis wonen).
Het ging om mevr. GC (Truus) Voortman-van Uum. Ze had veel te
vertellen, maar wegens reuma aan haar handen kan ze niet meer schrijven,
ook heeft zij geen toegang tot internet. Ze is bijna 90 jaar, geb. 26-3-1932.
Zij had geen bezwaar dat zij werd gebeld en heeft uitvoerig verteld over
die periode. Zij woont nu in een moderne etagewoning in Utrecht. Zij
kwam bij toeval bij Pieter Veldmans (7-3-1909 / 9-2-1988) en Marie
Veldmans-Hobma (20-3-1909 / 17-01-1993) terecht. De familie Veldmans
woonde aan de Singel in Blauwhuis. Het Utrechtse gezin van Uum vader, moeder en 8 kinderen - had het niet breed in de oorlog, maar het
was wel altijd gezellig. Vader schraapte het laatste zout uit zouttonnen en
verkocht of ruilde dat, moeder zaagde bomen om voor kachelhout en
ventte dat uit. Vader had helaas een spierziekte en werd invalide. Ze
woonden in een klein huis in de bekende volksbuurt ‘De zeven steegjes’.
In 1967 werd Truus nog uitgenodigd voor de trouwdag van Sjoerdje
Veldmans en Johannes Heins. Ze zou ook weer bij Pieter en Marie
Veldmans overnachten. Het werd een dramatische dag die 16e juni 1967,
omdat de moeder van de bruidgeom plotseling overleed.
Truus laat weten dat ze graag in Utrecht woont in haar etagewoning. “Ik
woon hier graag, ben wat eenzaam maar ik geniet wel, vooral van de vogels die
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rondvliegen”. Ze is een natuurmens “Ik houd van het bos en heb besloten dat ik op
een natuurbegraafplaats begraven wil worden. Daar vliegen de vogels vrij rond en
houden mij dan gezelschap”.
Het Comité Blauhûs laat nog weten aan de parochie en de KBO dat het
een bijzonder pleziering contact was geweest, met een mooi verhaal dat
ze als comité door kunnen vertellen.
XXXXX
Even in herinnering brengen de oproep van april: in de zomer van 1943 werden
49 kinderen in het kader van de ‘Kinderverzorging’, tijdelijk toegewezen aan
gezinnen in Blauhús, Westhem, Abbegea, Greonterp eo (Friesland).
Onder andere Gerard Franken en Truus van Uum.
1. Gerard Franken verbleef ‘de zomervacantie van het vierde
oorlogsjaar’ bij Durk en Klaske van der Meulen in Greonterp.
Ditmer en Nellie van der Meulen vonden onlangs zijn blijk van
dank jegens pake en beppe en hun distributie stamkaarten
tussen de familie stukken.
Mevrouw G.C. (Truus) Voortman-van
Uum (26-3-1932) was in 1943 enkele weken
in het kader van de ‘Kinderverzorging’ te
gast bij de familie Veldmans in Blauwhuis
(toen nog parochie ‘Sensmeer’). In 1944
werd ze weer uitgenodigd en bleef toen
langer. 78 Jaar later, maandag 7 juni 2021,
belden we met Truus.
We hebben de reacties sterk ingekort en
zijn blij dat de contacten weer zijn
gelegd, ook met de parochie in Blauhuis.
De wereld is dan soms toch kleiner dan
je denkt.
Redactie Rondomme
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Muziekmiddag met aansluitend diner
Woensdag 20 oktober 2021
15:00 – 18:30 uur (zaal open: 14:30 uur)
Tijdens deze muziek middag zullen wij voorzien van een koffie/thee, een
een drankje en een hapje.
Ons KBO-lid Rob Remmen zal het muzikale deel van de middag
opluisteren. Als wij de keeltjes gesmeerd hebben zal hij ons begeleiden
met de piano opdat ons gezang mag klinken als een klok.
Rob speelt al vanaf zijn 6e jaar piano. Hij speelt klassiek, licht en eigenlijk
van alles. Hij begeleidt individuele zangers. Voor mensen met Nederlands
als 2e taal leerde hij hen door liedjes, onze taal eigen te maken. Tot zijn
pensioen was hij leraar Engels op een middelbare school en ook daar was
hij met regelmaat achter de piano te vinden tijdens feestjes en activiteiten.
Met zijn vrouw Nel is hij met regelmaat te vinden in de natuur en bij
concerten. Kortom, als er ergens een piano staat is hij er te vinden. Hij wil
zijn liefde voor muziek graag met ons delen.
Aansluitend wordt er voor u een heerlijk drie gangen diner verzorgt door
top kok Peter de Blok.
Pastoraalcentrum Aloysiuskerk
Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
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 opgeven
middels het aanmeldingsformulier op pagina 12
Voor verdere informatie kunt terecht bij Joyce Tjoa, tel. 030-251 37 30 of via
de email: activiteiten@kbostadutrecht.nl
Na aanmelding kunt u het te betalen bedrag overmaken op
rekeningnummer: : NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
onder vermelding van Muziekmiddag 20 oktober 2021
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Aanmeldingsformulier
Muziekmiddag en Diner
Datum:

woensdag 20 oktober 2021

Aanvang: 15:00 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

Reserveer vast in uw agenda:
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.
12

Gratis hulp bij regelzaken voor Utrechtse
mantelzorgers
“Vaak is er meer mogelijk dan mensen denken”
Dag in dag uit zorgen voor je zieke dierbare. Wegwijs zien te worden in
ingewikkelde wet- en regelgeving. En dan ook nog zorgen dat je zelf
overeind blijft. Hoe doe je dat als mantelzorger? Via Steunpunt
Mantelzorg Utrecht van U Centraal kunnen Utrechtse mantelzorgers
gratis professionele hulp inschakelen van een mantelzorgmakelaar.
Sinds kort is mantelzorgmakelaar Ankie Baas aangesloten bij het
Steunpunt Mantelzorg Utrecht. Zij is specialist in wet- en regelgeving en
helpt mantelzorgers en beroepskrachten bij ingewikkeldere zorgzaken.
Mantelzorgers kunnen met allerlei soorten vragen bij haar aankloppen.
Heb ik recht op ondersteuning bij de zorg voor mijn zieke moeder? Hoe
moet ik een indicatie aanvragen? Wanneer kun je aanspraak maken op de
Wet Langdurige Zorg?
Soms is iemand geholpen met een heldere uitleg van de – vaak
ingewikkelde – wet- en regelgeving. In andere gevallen is meer hulp
nodig. Ankie Baas: “Dan breng ik samen met de cliënt de hele situatie in
kaart en onderzoek ik of alle mogelijkheden benut zijn. Een voorbeeld: een
alleenstaande moeder heeft beginnende dementie en is bedlegerig. Haar
negentienjarige dochter kan de zorg nauwelijks meer aan en is gestopt met
haar studie. De dochter heeft geen idee of ze recht heeft op ondersteuning
en hoe ze die moet aanvragen. Vanuit de verschillende wetten heb ik de
mogelijkheden onderzocht om haar te ontlasten. Dankzij deze hulp kon ze
haar studie weer oppakken.”
Als het nodig is kan een mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken
overnemen of op verzoek bij een (familie)gesprek aanwezig zijn. “Vaak is
er meer mogelijk dan mensen denken", zegt Ankie Baas. “Als
mantelzorgmakelaar ken ik de weg en beschik ik over een groot netwerk.”
Ook beroepskrachten kunnen met vragen terecht bij de mantelzorg
makelaar. “Buurtteammedewerkers bellen me geregeld om te sparren en
om te checken of ze met hulp aan een cliënt op het goede spoor zitten.”
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Via het Steunpunt Mantelzorg Utrecht kunnen Utrechtse mantelzorgers
gratis gebruikmaken van de mantelzorgmakelaar. Bel voor meer
informatie tel. 030-236 17 40 of mail a.baas@u-centraal.nl. Ankie Baas is lid
van de Beroepsgroep van Mantelzorgmakelaars (BMZM).

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorjaars- en najaarsmode show voor vrouwen en/of mannen.
Gilde wandeling in de stad Utrecht met koffie/thee en/of lunch.
Muziekmiddagen met eventueel een diner.
Themabijeenkomst met een voor u belangrijk onderwerp.
Bingomiddag
Zorgverzekering info per 1 jan. 2022.
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
Digitalisering
Vorig jaar meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat digitale
inclusie een belangrijke doelstelling vormde in het kabinetsbeleid. De
lockdown toonde aan dat digitale hulpmiddelen in veel gevallen uitkomst
boden. Maar het toonde ook aan dat ‘een aanzienlijk deel van de
bevolking digitaal vastloopt zonder hulp’. Met die beweegreden werd het
programma Digitale Inclusie doorgezet. In 2022 gaat het kabinet zich met
het programma Digitale Inclusie hardmaken voor een samenleving waarin
iedereen kan meedoen. De Alliantie Digitaal Samenleven spitst de
activiteiten toe op vier doelgroepen waaronder senioren. In navolging van
het eerder ingezette kabinetsbeleid, blijft de overheid zich inzetten voor
digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Een
voorbeeld zijn machtigingsvoorzieningen voor burgers en bedrijven die
niet zelf hun digitale zaken kunnen, willen of mogen afhandelen.
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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 Tukkerland” 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.
09.15 uur
09.00 uur
10.15 uur
12.30 uur
13.45 uur
14.45 uur

16.15 uur
18.15 uur

Programma
Vertrek van parkeerplaats Gloriantdreef
Winkelcentrum Overvecht
Voorstaan
Bij Restaurant Bosgoed in WILP-Achterhoek
1 x koffie en gesorteerd gebak
Door Dagtochtcentrale Hans Disveld te Eibergen te regelen
lunch
Rondrit met gids in touringcar door Tukkerland met de
nodige verhalen
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 officiële symbool van de staat Israël: de Davidsster of de
kandelaar/wat symboliseert ….. etc. kunt u hier stellen.
Aanvang terugreis en om en nabij
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-inloodwerk 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 gebleven (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
onderdelen, 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 honderden omgebrachte joodse inwoners van Enschede.
De belangrijkste ruimte van de Synagoge is de ruimte onder de grote koepel. 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-inloodramen 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 bijzondere 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
De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.
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Gratis parkeren met gehandicaptenkaart: nieuw beleid
Hebt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? Vanaf 1 september 2020
mag u dan in de gemeente Utrecht gratis parkeren op plekken waar
betaald parkeren is. U hebt daarvoor een (gratis) parkeervergunning
nodig.
Het neerleggen van uw gehandicaptenkaart is niet meer voldoende. De
digitale parkeervergunning staat op kenteken. Daardoor ziet de scanauto
van de gemeente Utrecht dat uw auto er mag staan.
De parkeervergunning is alleen nodig in wijken waar betaald parkeren is.
Met een gehandicaptenkaart mag u altijd gratis parkeren op algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarvoor hebt u geen parkeervergunning
nodig. Op deze parkeerplaatsen moet de gehandicaptenkaart goed
zichtbaar achter de voorruit liggen. Inwoners én bezoekers met een
gehandicaptenkaart kunnen de (gratis) parkeervergunning aanvragen
via www.utrecht.nl/parkeervergunninggehandicapten.

Engelen.
Engelen bestaan...
ik kom ze regelmatig tegen,
in het klein - of groots,
in een gesprek of stilgezwegen.
Ze delen in je vreugde
of helpen je over de brug,
een groet of lach
verhelderen je dag.
Een engel ontmoeten is heel fijn
maar...je kunt er natuurlijk óók zelf een zijn.
Henny van der Weiden.
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Prinsjesdag 2021
Sinds de kredietcrisis zijn de meeste pensioenen niet of nauwelijks
geïndexeerd. Tot frustratie van KBO-PCOB bestaat er, vooral voor
gepensioneerd overheids- en zorgpersoneel, ook voor 2022 weinig uitzicht
op indexatie (verhoging van de pensioenen in verband met hogere
prijzen). Een schrale troost is dat een korting op het pensioen in 2022 naar
verwachting niet aan de orde is bij de meeste pensioenen.
Minister Koolmees werkt nog steeds aan zijn wet voor een nieuw
pensioenstelsel. Naar verwachting zal hij deze begin 2022 bij de Tweede
Kamer indienen, zodat de nieuwe wetgeving in 2023 kan ingaan. Het is de
bedoeling dat het in het nieuwe stelsel makkelijker wordt de pensioenen te
indexeren, maar de daadwerkelijke overstap van pensioenfondsen naar
een nieuwe werkwijze zal nog jaren in beslag nemen. KBO-PCOB wil dat
er in de tussentijd naar oplossingen wordt gezocht om te voorkomen dat
de periode waarin gepensioneerden op een houtje moeten bijten, oploopt
tot 15 of 20 jaar.
Koopkracht voor 2022
De koopkracht van een ‘doorsnee’ gepensioneerde verbetert volgens
minister Koolmees in 2022 met 0,1%. Dit betekent dat de helft van de
gepensioneerden nog slechter af is en dat velen er in koopkracht op
achteruit gaan. AOW’ers met alleen AOW gaan er in 2022 0,2% op vooruit.
Stellen met AOW en een aanvullend pensioen zien hun koopkracht echter
dalen.
Hoewel de koopkrachtontwikkeling in 2022 ook voor de meeste andere
groepen niet florissant is, is er bijzondere reden tot zorg over de
portemonnee van gepensioneerden. Vergeleken met werkenden is hun
koopkracht in 2020 en 2021 al behoorlijk achtergebleven, en daar komt nu
dus weer een jaar van stilstand bij. Het is hard nodig dat de politiek
gepensioneerden hiervoor compensatie gaat bieden. Een geruststelling is
wel dat het eigen risico voor de ziektekosten niet verder omhoog gaat,
zoals eerder gepland. Het eigen risico blijft 385 euro.
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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.

20

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

Telefoon / Email

COSBO bestuur

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Ouderen Advies Commissie

Inge Bouter

inge.bouter@planet.nl

Minimabeleid

Mildred Vlutters

030 272 25 44

Ouderen adviseur

Hans Stahl

06 165 32 419

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

Joyce Tjoa
3584 GT Utrecht
belastingservice@kbostadutrecht.nl

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

112
0800–8112
112
0900–8844
0900–1844

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

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



Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de
Rondomme, hetmaandelijks informatieblad van de KBO StadUtrecht



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





Contributie:
De contributie voor 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
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E-mail:ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
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