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Bestuur KBO stad - Utrecht 
 

Voorzitter:      Hans Stahl  
Mobiel:       06 165 32 419 
  

Secretaris:      Mien Leistra 
Adres:       Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS  De Bilt  
Tel:        030 697 62 41 (tussen 19:00-20:00 uur) 
Email:       secretariaat@kbostadutrecht.nl 
  

Penningmeester:    Vacature  
Email:       penningmeester@kbostadutrecht.nl 
  

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

  

Leden administratie:  Joyce Tjoa 
Adres:       Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht 
Telefoon:      030 251 37 30 
Email:       ledenadministratie@kbostadutrecht.nl 
  

Communicatie:    Dick van der Horst 
Adres:       Merelstraat 8 3514 CN Utrecht 

Tel: 030 271 62 93 
  

Activiteiten:     Vacature 
Email:       activiteiten@kbostadutrecht.nl 
  

Notulist:      Charles Vrencken  
  

 

Medewerkers KBO stad Utrecht 
 

Redactie:       Dick van der Horst 
Adres:       Merelstraat 8 3514 CN Utrecht 
Telefoon.:      030 271 62 93 
Email:       redactie@kbostadutrecht.nl 
 

Webmaster:     webmaster@kbostadutrecht.nl 
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Ouderen adviseur:   Hans Stahl 
Mobiel:       06 165 32 419 
Email:       ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl 
  

Coördinator belastingservice:  Joyce Tjoa 
Adres:         Eduard Verkadelaan 115 
           3584 GT  Utrecht 
Telefoon:        030  251 37 30 
Email:         belastingservice@kbostadutrecht.nl 
  

Senioren Reis Club Utrecht e o.: Anita van Basten 
Adres:          A. Romerostraat 625 

3573 AT  Utrecht 
Telefoon:         030 296 00 93 
Email :          euau68gw@hetnet.nl 
   
Bankrekening:        NL15 INGB 0007539075 

T.n.v. SeniorenReisClubUtrecht e.o. 
 

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op tel: : 030 340 06 55 
Woensdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur   

 

Alarmnummer Spoed:  112  Ziekenwagen, Brandweer of Politie  
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:  0800–8112 
 

Politie 0900–8844 
Politie voor doven en slechthorenden: 0900–1844 

 

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. 

 

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

 

www.kbostadutrecht.nl 

 

http://www.kbostadutrecht.nl/
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Van de Voorzitter, 
 

Bij het verschijnen van deze Rondomme ziet de wereld er heel  
anders uit. De lentezon schijnt door mijn ramen en de bomen laten hun 
eerste bladeren zien.  
 
Het einde van de coronaregels biedt ons de mogelijkheid om ons vrijer te 
kunnen voelen en bewegen. Behalve nog als we gaan vliegen, want daar 
zijn mondkapjes nog verplicht. Dit geldt niet voor vogels! Stel je een vogel 
in de lucht voor met een mondkapje, dat hij afdoet wanneer hij landt… 
  
Vrijheid! Ik kijk met ongeloof naar de beelden op TV van afgelopen 
weken, waar mensen moeten vluchten uit hun vertrouwde omgeving.  
 
Waar het mensen ontbreekt aan gas, aan water en voedsel dat voor  
ons heel gewoon is (ondanks dat het voor veel inwoners in onze stad op 
dit moment financieel wel moeilijker wordt om van de warmte en de 
maaltijden in huis te kunnen genieten). Laten we de inwoners van 
Oekraïne de warmte geven die ze verdienen.  
 
In Utrecht leven we in een democratie waardoor het voor u in maart 
mogelijk was om uw stem uit te brengen op de partij waar u vertrouwen 
in heeft, opdat zij uw belangen goed zullen behartigen. Laten we hopen 
dat de leden van de gemeenteraad de inzichten krijgen om de belangen 
van senioren goed af te wegen in hun besluiten.  
 
Ook voor de KBO-stad Utrecht is het weer mogelijk om warmte te geven 
en te ontvangen, op momenten die u passen. Denk aan de KBO-vieringen, 
de dagtochten, een modeshow, gezamenlijk lunchen of een bezoek aan de 
bioscoop.  
 
Verder wil ik uw aandacht nog vragen voor de advertentie in deze  
Rondomme waarin we op zoek zijn naar een rayonbezorger.  
 
 

Hans Stahl 
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We hebben afscheid moeten nemen van:  
 
Mevr.  HME Lammerinks-van Lemmen, Dhr. JMA Houdijk 

Mevr. W. Bruinsma-Luts 

 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

 
We heten welkom  
 
Mevr. HJ ten Knoop-Broeke, Dhr. HCM Meijers, Mevr. GE Nooijen 
 
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten. 

 
 

Vooraankondiging  
 

Dagtocht 
Senioren Mode Show 

Woensdag 8 juni 2022 
 
Speciaal voor de dames is een grandioze modeshow georganiseerd door  

Van de Klooster Mode te Boskoop  
in samenwerking met Eemland-reizen 

 
U kunt genieten van de nieuwste zomermodellen onder het genot van  
koffie met gebak. Na de modeshow is er gelegenheid tot kopen van de ge-
toonde kleding 
 
Verder kunt genieten van een heerlijke lunch en voor vertrek genieten van 
een advocaatje. 
 
Zet deze datum vast in uw agenda. In de Rondomme van Mei zullen we u 
verder informeren.  
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Hulp bij uw belastingaangifte? 
KBO Stad Utrecht helpt u graag 

 
 

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen 
hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief 
sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht. 
 
Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, 
woonplaats en telefoonnummer. 
 
Vanaf maart 2022 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken 
van een afspraak. Vanaf 2 maart 2021 kunt u ook telefonisch contact 
opnemen met de coördinator belastingservice. 
 
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag. 
 
Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een 
kleine bijdrage voor de te maken kosten. 
 
De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw 
lidmaatschap.  
 
De bijdrage is voor dit jaar gesteld op  € 12,50 met partner € 17,50. 
 
Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een 
inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en 
samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar. 
 

 
Coördinator belastingservice: 
Joyce Tjoa, 
Eduard Verkadelaan 115 
3584 GT Utrecht 
Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl 
Telefoon: 030 251 37 30  
 

 

mailto:belastingservice@kbostadutrecht.nl
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Reisverslag van 21 februari 2022 
 
Eindelijk gingen we weer. Bijna 2 jaar geen gezellige dagtocht wegens 
corona. We hebben er naar uitgekeken. Deze dagtocht stond geheel in het 
teken van Frederiksoord, een klein dorp in Drente. 
Het onderwerp van deze dag was: 
 

“Het huis van Weldadigheid” 
 
Onderweg vertelde onze gezellige chauffeur Rienk ons allerlei 
bezienswaardigheden die we onderweg tegenkwamen. Om half 11 hebben 
we genoten van een heerlijk kopje koffie met gebak in Nunspeet. Daarna 
koos onze chauffeur voor een tocht door kleine dorpjes, in plaats van de 
snelweg. Super! Hij wist veel te vertellen over alle bezienswaardigheden 
en bijzonderheden, die we onderweg zagen. Wat kan die man het 
vertellen. 
 
Zo werd het een boeiende en leerzame reis naar het Drentse plaatsje 
Frederiksoord. Om half 1 waren we mooi op tijd voor een lekker twaalf 
uurtje. Daarna volgde een boeiende middag over de koloniën van 
Weldadigheid. 
 
“Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede achtergelaten. Een 
derde van de bevolking was afhankelijk van de hulp van anderen. 
Armoede heerste er. Onder leiding van Generaal Johannes van den Bosch 
wilde men de armoede bestrijden. “De Maatschappij van Weldadigheid” 
wordt opgericht. 
 
In Frederiksoord wordt de eerste Proefkolonie opgericht. Er werden 52 
boerderijen gebouwd om de arme arbeiders te ontvangen. Hier konden ze 
op werk en onderdak rekenen. De kinderen moesten verplicht naar school 
en er kwamen kerken en een ziekenfonds, scholen en meerdere 
voorzieningen. Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij van  
 
Weldadigheid 80 jaar voorruit op de rest van Nederland. Door dit hele 
gebeuren, ontwortelden de arme mensen zich van de armoede. 
Dit gebied noemen we: “De koloniën van Weldadigheid”. Het begin van 
een bijzondere geschiedenis. 
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De Koloniën van Weldadigheid zijn s`werelds eerste meest grootschalige 
voorbeeld van binnenlandse landbouw koloniën om armoede te 
bestrijden. 
 
Het experiment was gericht op het omvormen van armen tot productieve 
burgers en met woeste grond tot productief landbouw gebied. De 
verheffing van de inwoners stond centraal. Niet alleen met werk, maar 
ook met onderwijs en morele vorming. 

 
Nu ruim 200 jaar later leeft het gedachtegoed van Johannes van den Bosch 
nog steeds. Dit hele proces was indrukwekkend, het was zien, beleven en 
verwonderen.” 
 
Ten slotte hebben we onder leiding van een gids een rondrit door het 
Drentse landschap gemaakt. 
   
Ik vond het een bijzonder fijne en leerzame dagtocht. 
Dank aan onze drijvende kracht Anita! 
 
Corry Okken. 

 
Deel 3 uitleg van het Onze Vader 

 
Uw Naam worde geheiligd (in de liturgie) 
Laat uw Naam geheiligd worden (Nieuwe Bijbel Vertaling) 
 

In het Sanctus zingen we: “Heilig, heilig, heilig, vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid.” Deze woorden komen van de profeet Jesaja. In een 
visioen wordt hij overweldigd door de majesteit en de grootheid van God. 
Daar voel je je als mens klein en nietig bij. En toch ligt hier de bron van 
onze roeping als ‘mens van God’. God vraagt in het visioen: “Wie zal ik 
sturen?” En Jesaja antwoordt: “Hier ben ik. Stuur mij.” 
 

In een tafelgebed bidden wij: “Gij alleen zijt heilig.” En toch zegt Jezus 
tegen ons: “Weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is.” Het is 
onze roeping beeld van God te worden. 
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De grootste revolutie in de geschiedenis van de mensheid is waarschijnlijk 
de doorbraak van het geloof dat er maar één God is en dat alleen God 
heilig is. Dat begint bij Abraham, de vader van alle gelovigen. Bij Mozes 
wordt dit de kern van het geloof van het hele volk Israël. God wordt 
gaandeweg groter, de schepper van hemel en aarde. En Jezus spreekt zelfs 
over God, “die zijn zon laat schijnen over goede en kwade mensen.” 
 
We moeten dus uitkijken iemand of iets in onze wereld heilig te noemen. 
In naam van het heilige zijn heel wat heilloze oorlogen gevoerd. “Steek het 
zwaard in de schede. Mijn Rijk is niet van deze wereld”, zegt Jezus. We 
kunnen niet lichtvaardig zeggen: ‘God wil het’. Alleen de Naam van God 
mag heilig genoemd worden. 
 

Laat bovenstaande bijbelse en liturgische gedachten over de heiligheid van God 
rustig tot je doordringen… Wat is dan onze plaats en onze roeping als mens? Wat 
treft je? Wat ga je je (meer) realiseren? Misschien kun je dit naar God uitspreken. 

 

-o-o-o-o-o-o- 
 

We vragen of wensen in het gebed dat Gods Naam geheiligd wordt. 
Het is onze wens en onze bede dat God zijn Naam heiligt, dat wil zeggen 
dat God ‘doet wat Hij zegt’. Wij vragen God te laten zien dat zijn Naam ‘Ik 
zal er zijn’ waar wordt: voor ons, voor anderen, voor de mensheid, voor 
onze aarde. Wij smeken: “Wees hier aanwezig!” Heiligheid is een 
eigenschap van God, karakteriseert God. Zijn wezen is dat Hij er is en zal 
zijn. Voor ons mensen is heiligheid eerder een opdracht dan een 
eigenschap. “Weest heilig, want Ik, de Heer, jullie God, ben heilig”. Die 
opdracht moet Mozes aan het volk doorgeven. Wij worden geroepen Gods 
Naam te heiligen. 
 

Dat kunnen we op twee manieren. We kunnen Gods majesteit erkennen, 
God lof toe zingen, “Ere wie ere toekomt.” Of God erkend wordt in deze 
wereld hangt af van ons als gelovigen. “God troont op de gezangen van 
Israël,” staat er in de psalmen. Zonder dat wij God bezingen is God in 
zekere zin afwezig in onze wereld. In het getijdegebed in de kloosters 
wordt God tot leven geroepen, de hele dag door. God wordt geheiligd en 
de dag wordt gezegend. Ook wij kunnen zijn als de monnik, die God bij 
zijn Naam in de dag roept. 
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Er is een tweede manier waarop wij mensen de Naam van God heiligen. 
God heeft zijn Naam verbonden met het volk Israël, en in Jezus Christus 
met het christenvolk onderweg. Wat laten wij zien van Gods heiligheid? 
Onze gewetensvraag is of wij de Naam van God recht doen dan wel die 
Naam verduisteren of te schande maken in de ogen van buitenstaanders. 
Trouw vasthouden aan God… Het volk van Israël heeft er een hoge prijs 
voor betaald, tot het martelaarschap toe: in de tijd van de Makkabeeën, in 
de overheersing door de Romeinen, en het meest recent in de Shoah. Aan 
God vasthouden, blijven doen wat recht is in Gods ogen, dat is Gods 
Naam heiligen voor het oog van de mensen. We kunnen Gods Naam ook 
ontheiligen. Daarom is het seksueel misbruik niet alleen machtsmisbruik 
en onrecht naar slachtoffers en een schande voor de kerk. Het doet afbreuk 
aan de Naam van God in onze wereld. Het is heiligschennis, Gods Naam 
wordt door de modder gehaald. 
 

“Uw Naam worde geheiligd”, is een gebed naar God en een opdracht aan 
onszelf als we smekend zingen: “Voor allen die gekruisigd worden, wees 
niet niemand, wees hun toekomst ongezien. Voor allen die van U verlaten 
zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn 
in de handen van de mensen… wees niet niemand.” 
 

Hoe heilig ik Gods Naam? Neem rustig tijd. Sluit af met een persoonlijk gebed tot 
God of met het aandachtig bidden van het Onze Vader. 
 
Auteur: Gerard Groener (oud parochiaan Joseph) 

 
 

Kinepolis Jaarbeurs Jaarbeursboulevard 300 
3521 BC Utrecht,  telefoon 030-2003000 

 
De CinePlus bij Kinepolis is de ideale gelegenheid om op een rustig 
moment in de bioscoop te genieten van speciaal geselecteerde 

kwaliteitsfilms.  
 
Voor aanvang van de film trakteren we je graag op een gratis kopje koffie of thee 
mét wat lekkers. Een gezellig en voordelig filmuitje, want tickets kosten 

slechts € 7,50, aanvangstijd:* 14:00 uur. 
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8 april 2022, Druk 
Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid 
alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, onze 
problemen vermindert en de creativiteit verhoogt. 
Gesteund door deze theorie, beginnen Martin en zijn drie 
middelbare school collega’s aan een experiment waarbij 
ze de hele dag een constant en weloverwogen 
alcoholpromillage in hun systeem handhaven. De eerste 
resultaten zijn zeer positief, de uitgebluste leraren komen 

weer tot leven en zelfs de resultaten van hun klassen verbeteren. Terwijl 
de glazen in een rap tempo achterover worden geslagen, is het voor 
sommigen steeds moeilijker om controle over de situatie te behouden en 
blijkt het experiment grotere gevolgen met zich mee te brengen dan 
verwacht. 
 

My Salinger Year, 22 april 2022 
New York, de jaren 90. Na haar afstuderen droomt 
Joanna ervan schrijfster te worden. Ze vindt een baan als 
assistent van Margaret, een onverstoorbare en ook wel 
ouderwetse literair agent, met J.D. Salinger als een van 
haar beroemdste cliënten. Joanna leeft ondertussen in 
twee tegengestelde werelden. Want begeeft ze zich 
overdag in de wereld van glamour in het statige kantoor 
vol ouderwetse dictafoons, typemachines en Lunches 

waar drie martini’s de norm zijn, is het ’s avonds armoe troef in het huis 
waar ze woont mét haar socialistische vriend, maar zónder gootsteen. 
Joanna’s werk bestaat grotendeels uit het verwerken van de vele 
fanbrieven voor Salinger.  
 
Maar hoe meer ze de soms hartverscheurende post van over de hele 
wereld leest, hoe meer het haar tegenstaat de onpersoonlijke 
standaardbrief waar het agentschap mee werkt als reactie te sturen. 
Stiekem begint ze de antwoordbrieven persoonlijker te maken, met 
grappige en ontroerende gevolgen. En terwijl Joanna hierbij de stem van 
de grote schrijver Salinger gebruikt, ontdekt ze die van haarzelf. 
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Dagtocht dinsdag 19 april 2022  “AMSTELCRUISE” 

route zoveel mogelijk toeristisch 
 

09.30 uur Vertrek Gloriantdreef – wijk Overvecht, Utrecht t.h.v. C&A 
09.15 uur Voorstaan   
10.15 uur  bij Hotel de Drie Dorpen in ANKEVEEN 2 x koffie met 

gesorteerd gebak 
11.30 uur bij Rederij Stichtse Vecht in MAARSSEN : Amstelcruise 

+ bootlunch met soep 
17.45 uur Verwachte thuiskomst 
 

Een ieder uit 'onze' dagtochtgroepen zal wel  
eens een rondvaart door de grachten van Amster-
dam hebben gemaakt. Maar Amsterdam beschikt 
over nog meer waterwegen, zoals de romantische 
Amstel.  
 

Met een luxe salonboot zetten we vanuit Diemen over de Weesper-trek-
vaart koers naar Amsterdam. Het is onnodig te 
vertellen dat eenmaal daar aangekomen er ont-
zettend veel te genieten valt. Bekende gebouwen 
zoals Carré, de Magere Brug, de Stopera, het Mar-
tiem Museum en het Centraal Station zijn in de 
vaarroute opgenomen. 
 

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten, 
want al varend wordt een broodjeslunch met een 
kop soep geserveerd. En terwijl we gezeten achter de panoramaruiten – 
Amsterdam aan ons voorbij zien glijden, vertelt de kapitein uitgebreid 
over alles wat er te zien valt. In verband met de sluizen kan de tocht ook in 
omgekeerde richting worden gevaren. 
 
Na afloop maakt u nog een mooie voorjaarstoer met een vrije pauze. 
 

Aanmelden voor is alleen geldig als het schriftelijk gebeurt. 
 
Aanmelden voor deze dagtocht kan via het inschrijfformulier uit het ma-
gazine Rondomme of via de website van de KBO  www.kbostadutrecht.nl  
 

http://www.kbostadutrecht.nl/
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Of u kunt een brief schrijven naar Mw. Anita van Basten,  
A. Romerostraat  625,  3573 AT Utrecht met vermelding van alle ge-
vraagde gegevens uit het inschrijfformulier. Maar u kunt haar ook desge-
wenst mailen: euau68gw@hetnet.nl 
 

Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 63,00 overmaken op de reke-
ningnummer NL  15  INGB  0007  5390  75 ten name van de  
SeneriorenReisClub Utrecht e.o. 
  
De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 

Rayonbezorger gezocht  
 

Maandelijks (met uitzondering van juli en 
december) worden door de bezorgers de 
Rondommen en het KBO-PCOB magazine bij u 
thuisbezorgd. Zij doen dit op vrijwillige basis.   

 

Om deze bezorging mogelijk te maken worden het magazine en de 
Rondomme gesorteerd in bezorgtassen en op wijk. Vervolgens door de 
rayonbezorger bij de bezorgers gebracht. Voor het gehele jaar zijn de 
maandelijkse bezorgmomenten bekend.  
 

Door de wijze van werken kunnen we de kosten die de bezorging met zich 
meebrengt laag worden gehouden. In plaats deze te laten bezorgen door 
een extern bedrijf zoals bijvoorbeeld PostNL. 
 

Gevraagd:  
Een Rayonbezorger die 1x per maand op woensdagmiddag de 
bezorgtassen bij de bezorgers wil brengen. 
U bent maandelijks, gemiddeld 3 uur op een woensdag beschikbaar.   
U bent in het bezit van een auto. 
 

Wat staat hier tegenover 
U zorgt ervoor dat de kosten van de bezorging laag blijven. 
U ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.  
 

Voor belangstelling en vragen kunt u contact opnemen met Dick van der 
Horst. Te bereiken via telefoonnummer: 030 271 62 93 of via 
email: bezorging@kbostadutrecht.nl 

mailto:euau68gw@hetnet.nl
mailto:bezorging@kbostadutrecht.nl
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KBO stad Utrecht 

Viering en lunch na Pasen 

Vrijdag 22 april  11:00 – 14:00 uur (kerk open 10:30 uur) 
 

Nadat we elkaar een langere tijd elkaar niet 
konden ontmoeting door de 
coronamaatregelen willen we een nieuwe 
start maken. We starten met een 
Eucharistieviering in de Aloysiuskerk. Pastor 
H. Oostendorp zal tijdens deze viering 
celebreren.  
 

Na de viering staat er een kopje koffie of thee met wat lekkers klaar. 
Vervolgens wordt er een heerlijke lunch met eigen gemaakte soep van kok 
Peter de Blok. We nodigen u hierbij dan ook van harte uit.    
 

11:00 uur KBO stad Utrecht Eucharistieviering in de Aloysiuskerk 
11:45 uur Koffie met wat lekkers 
12:30 uur  Lunch met verse soep 
 
Deze activiteit zal worden gehouden in de 
Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ 
Utrecht. Deze locatie is te bereiken met  Bus 8 
(richting Wilhelminapark via Utrecht CS) Halte: 
Adriaen van Ostadelaan. 
 

De kosten voor deze activiteit  zijn € 7,50 per persoon  
 

Wanneer u van al dat heerlijks wilt genieten kunt u zich tot en met  
maandag  18 april 2022 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 Viering en lunch na Pasen. Wanneer u betaald hebt 
is u aanmelding definitief. 

 

mailto:activiteiten@kbostadutrecht.nl
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900 jaar Utrecht 
Meer weten over de wonderlijke geschiedenis van Utrecht? Eigen 
herinneringen aan de stad delen met anderen? In het kader van het 900 
jarige bestaan van Utrecht organiseert Oud Geleerd Jong Gedaan in de 
periode juni-november 2022 speciale collegereeksen over de geschiedenis 
van de stad Utrecht! 
 

Studenten Geschiedenis gaan met deelnemers in gesprek over de 
geschiedenis van Utrecht. Van het Romeinse Trajectum tot 
de stad die we nu kennen. Daarnaast richten de studenten zich ook op de 
geschiedenis van de wijken waar zij de colleges geven. 
 

Interesse? Geef dit dan alvast door via 030 - 286 1894 (maandag t/m 
vrijdag 10.00-16.00 uur) of via ouderenindewijk@bibliotheekutrecht.nl 

Datum: Aanvang: 11:00 uur 

Naam: Adres:

Postcode: Plaats:

Tel: Email:

 3584 GT  Utrecht

Email:activiteiten@kbostadutrecht.nl 

Kosten voor deze activiteit

€ 7,50  per persoon

Joyce Tjoa

Eduard Verkadelaan 115Inleveren

Aanmeldingsformulier

Viering en lunch na Pasen

KBO Stad Utrecht

Aloysiuskerk

Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Vrijdag 22 april 2022

Aantal deelnemers 
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Dagtocht dinsdag 10 mei 2022 
Kop van Noord-Holland en Poldertuin 

bestemming: Anna Paulowna 
 

09.00 uur  Vertrek Gloriantdreef – wijk Overvecht, Utrecht t.h.v. C&A 
08.45 uur Voorstaan 
10.15 uur bij Restaurant Johanna's Hof in Bakkum kunnen we genieten 

    van 1 x koffie met gesorteerd gebak. 

12.15 uur  bij Restaurant Bianaca's in Oterleek kunnen we genieten van 
    een Koffietafel met soep en kroket. 
18:00 uur Verwachte terugkomst aan de Gloriantdreef 
 

Een pronkstuk van de bloembollengemeente Anna Paulowna is de Polder-
tuin. Dit stukje bloemenpracht mag u in het voorjaar niet missen. Het 
wordt ook wel 'Klein Keukenhof' genoemd en dat zegt heel veel. Duizen-
den tulpen, narcissen, hyacinten en andere voorjaarsgewassen staan hier 
te bloeien op een karakteristiek stuk grond met glooiingen, water, oude 
bomen, bruggetjes, gebouwen.  
 

Een uitkomst voor degenen die de wandelafstand op de Keukenhof erg of 
te groot vinden maar toch (ook voordeliger) van alle bolbloemen willen 
genieten. Op deze 10e mei zitten we wel aan het einde van het bollensei-
zoen. Maar, wanneer de Polderuin behoorlijk is uitgebloeid, dan kunnen 
we nog een kijkje nemen bij de Floratuin In Julianadorp of een stop maken 
in Bergen of in Bergen aan Zee. 
 

Aanmelden voor is alleen geldig als het schriftelijk gebeurt. 
 

Aanmelden voor deze dagtocht kan via het inschrijfformulier uit het ma-
gazine Rondomme of via de website van de KBO stad Utrecht = 
www.kbostadutrecht.nl.  
 

Indien gewenst kunt u ook: een brief schrijven naar mw. Anita van Basten, 
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of haar mailen via 
euau68gw@hetnet.nl met al de verlangde gegevens. 
 

Daarna pas de prijs van deze dagtocht = € 48,50 overmaken op de reke-
ningnummer: NL  15  INGB  0007   5390   75 
Ten name van de SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 

http://www.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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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-pcob-voordeel.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 2022 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 

Email: ledenadministratie@kbostadutrecht.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 


