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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:          Oranje Nassaulaan 256 
            3523 VR 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, 
 

Het groeit ons allemaal wel wat boven het hoofd… Al die crisissen die ons 
passeren en nu zelfs samenkomen zoals de Voedselcrisis, Energiecrisis, 
Wooncrisis, Gas- en oliecrisis, Coronacrisis, Oorlogscrisis, Klimaatcrisis, 
Boerencrisis en ik zal er best nog een aantal vergeten zijn.  
 

Veel van de genoemde crisissen hangen samen met de oorlog in Oekraïne 
waardoor we nu te maken hebben met een gas- & oliecrisis en een 
voedselcrisis.  
 

De boerencrisis is het gevolg van de Stikstofcrisis en daardoor zitten we 
nu met een “weg”crisis. Omdat de boeren straks mogelijk niet meer 
kunnen boeren parkeren ze hun vervoermiddelen maar vast op het land 
van een boer verderop en op het asfalt van de snelwegen.  
 

Dan hebben we nog de coronacrisis waar we nog steeds de gevolgen van 
zien en kunnen ervaren. Vooral de mensen die het coronavirus eerder 
hebben gehad. Deze crisis is niet weg zoals we in de media mogen 
vernemen. Is het een zomerdip of komt het in de herfst of winter weer in 
al hevigheid terug?  
 

Laten we de vliegcrisis niet vergeten waardoor je mogelijk net zolang moet 
reizen met het vliegtuig als wanneer u dezelfde tocht naar uw bestemming 
aflegt met de auto, trein of boot.  
 

Ondanks al die crisissen hoop ik dat u een zomercrisis bespaard blijft. Dat 
u kunt genieten van de zon, de mooie tochten langs de boerenweilanden, 
met schapen, koeien, varkens en kippen en dat wanneer u ‘s avonds 
thuiskomt u kunt genieten van een heerlijke maaltijd van het boerenland.  
 

Ook bij de KBO-stad Utrecht kunt u meevieren, genieten van oud-
Hollandse spelletjes, lessen in zout, een wandeling langs de zee, genieten 
van een visje en heerlijke streekproducten en tot slot u weer piekfijn kunt 
uitzien in de herfst. Zorg goed voor elkaar!  
 
Ik wens u een mooie en vooral een gezonde zomerperiode toe.  
 
Hans Stahl 
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We hebben afscheid moeten nemen van:  
 
Dhr. F.C.E.M. Vanderkaa, Dhr. F.C.H. Weerdesteijn, Mevr. C.M. van 
Leeuwen 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

 
 

KBO Eucharistieviering 
Rafaelkerk  

 
Vrijdag 15 juli 2022   
Aanvang: 10:00 uur  

 
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht 
Bus 6 (richting Overvecht-zuid)  Bushalte: Landskroondreef, Utrecht 

 
Aansluitend koffie of thee in de ontmoetingsruimte. 

 

 
 

KBO Eucharistieviering 
Aloysiuskerk 

 

Vrijdag 19 augustus 2022 
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) 
Bushalte: Adriaen van Ostadelaan 
 

Aansluitend koffie of thee in de ontmoetingsruimte. 
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Vergoeding energiekosten aanvragen 
Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inko-
men? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 800 voor hoge 
energiekosten krijgen per huishouden. 
 
Voorwaarden 

• U woont in Utrecht. 

• U mag volgens de wet in Nederland wonen. 

• U hebt een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm die voor u 
geldt. Onder Inkomensgrens ziet u welk bedrag dit in uw situatie is. 

 
Als u een woning huurt: 
U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of com-
merciële verhuurder. 
 
Als u woningeigenaar bent: 
U woont zelf in uw woning. 
 
Inkomensgrens 
1. Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.  
2. In de tweede kolom ziet u welke bijstandsnorm voor u geldt. 
3.  Is uw netto-inkomen per maand lager dan dat bedrag? Dan heeft u  

waarschijnlijk recht op de energievergoeding. 
 
Netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, uitkeringen van het UWV 
en SVB tellen mee. De bedragen gelden tot 1 juli 2022 

Woonsituatie en inkomensgrens 

Woonsituatie Bijstandsnorm 125% van de bijstandsnorm 

Alleenstaande (ouder) € 1.091,71 netto € 1.364,64 netto 

Getrouwd of samenwonend € 1.559,58 netto € 1.949,48 netto 

 
Wie krijgen geen energievergoeding? 
In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding: 

• U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente. 
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• U woont in een instelling of opvanghuis. 

• U studeert en hebt recht op studiefinanciering. 

• U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs 
van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan 
kunt u wel een aanvraag doen. 

 

Wat stuurt u mee? 
 
Als u geen U-pas hebt: 

• Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, 
geen rijbewijs). 

• Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen  
3 maanden. 

• Kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. 

• Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding 
wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te 
zien. 

 
Als u een U-pas hebt: 
• Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, 

geen rijbewijs). 

• Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding 
wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk 
te zien. 

 
U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energie kos-
ten zijn gestegen. 
 
Aanvragen 
U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 
een aanvraag doen. 
 
Gaan naar de website van de gemeente Utrecht www.utrecht.nl en klik 
vervolgens op vergoeding energiekosten. Wanneer naar beneden gaat op 
deze pagina ziet u: Vraag energievergoeding aan. Klik hierop en volg de 
stappen zoals wordt aangegeven  
 
 

http://www.utrecht.nl/
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Hulp bij uw aanvraag 
Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snel-
ste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, om-
dat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online 
aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij 
het buurtteam bij u in de buurt. 
 
Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken 
samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw 
aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een 
afspraak. 
 
Na uw aanvraag 
Wij nemen binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. U ontvangt hier-
over een brief. 
 
Waarvoor is de energievergoeding? 
De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom 
raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de 
energierekening. 
 
Geen gevolgen voor toeslagen 
U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen ge-
volgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen ge-
volgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kin-
deropvangtoeslag en kindgebonden budget. En het heeft ook geen gevol-
gen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de 
zorg. 
 
Extra vergoeding naast de energievergoeding van € 800 
Hebt u aan de energievergoeding van € 800 niet genoeg om de gestegen 
energiekosten te betalen? Misschien kunt u dan nog een extra vergoeding 
krijgen als het volgende voor u geldt: 

• U hebt een nieuw vast contract afgesloten en betaalt nu een hoger  
tarief. 

• Of u hebt hogere energiekosten door een variabel tarief.  

• Of uw energieleverancier is failliet gegaan en u hebt een nieuwe  
leverancier. 

http://www.buurtteamsutrecht.nl/
https://afspraak.utrecht.nl/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/8a475c37dd93c74843b54652d5a2158fb3644815c996412d9f5ddc8a6e4
https://afspraak.utrecht.nl/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/8a475c37dd93c74843b54652d5a2158fb3644815c996412d9f5ddc8a6e4
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• Deze wijziging is op 1 november 2021 of daarna ingegaan. U hebt een 

• laag inkomen en uw vermogen is niet meer dan: 
➢ € 6.505 als u alleenstaand bent 
➢ € 13.010 als u een alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of  

samenwoont 
 
Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld op betaalrekeningen, spaargeld, 
cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, of antiek en siera-
den. 
 
Uw nieuwe energierekening is minimaal € 85 hoger dan uw oude energie-
rekening. Bel ons dan op 030 - 286 52 11. Dan kijken wij of u de extra ver-
goeding kunt aanvragen.  
 
U kunt dan een aanvraag doen vanaf de maand voor uw aanvraag tot en 
met juli 2022. Wij berekenen bij uw aanvraag wat u zelf kunt betalen. Wij 
kijken hierbij naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele ge-
zinsleden). Hebt u een inkomen op bijstandsniveau? Dan vergoeden wij 
het bedrag dat u meer betaalt. Hoe hoger uw inkomen is, hoe lager de ver-
goeding is. 
 
Gratis energiebox 
Wilt u besparen op uw energiekosten? Vraag dan de gratis energiebox 
aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach. 
 
Geldzorgen 
Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of an-
dere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp: 
U kunt hulp bij geldzorgen krijgen van de gemeente of het buurtteam. U 
kiest zelf waar u het liefst geholpen wilt worden. 
U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de De Geld-
zaak. Of langsgaan bij de inloopspreekuren van De geldzaak. 
Andere regelingen voor extra geld of hulp bij een laag inkomen leest u 
op Extra's bij een laag inkomen. 
 

 
 

https://energiebox.org/utrecht
https://energiebox.org/utrecht
https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-geldzorgen/
https://www.degeldzaak.nl/
https://www.degeldzaak.nl/
https://www.degeldzaak.nl/rondkomen/
https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-inkomen/


11 

 

Modeshow 
In “HET TREFPUNT” 

31 augustus 2022 
 
Op 8 juni jongstleden had SRC Utrecht e.o. – op suggestie van het Bestuur 
KBO-stad-Utrecht – een dagtocht gepland naar Van der Klooster Mode te 
Boskoop. De planning bestond uit: een toeristische route met de bus naar 
Boskoop's genoemd modehuis met aldaar koffie plus gebak en een ver-
zorgde lunch en voor vertrek een advocaatje met slagroom.  
 
Dit alles rond een feestelijke modeshow van ruim een uur met drie manne-
quins en een presentatrice. Helaas: de tocht ging wegens een te gering aan-
tal deelnemers niet door. Het dagtochtbedrag ad € 35,00 vond menigeen te 
drukkend op het eventueel aan te schaffen kledingstuk. 
 
Echter! Nu stelt op 31 augustus 2022 de recreatiezaal “Het Trefpunt” in 
Wooncentrum Nieuw Plettenburgh, Oud-Wulvenlaan 4 te Utrecht 
(Hoograven) geheel gratis zijn gastvrije deuren wagenwijd voor u/voor 
ons open rond 09.30 uur daar zij toch al die dag een modeshow laten 
plaatsvinden door 'Van der Klooster Mode' uit Boskoop. 
 
Vanaf 10.00 uur 's morgens op woensdag 31 augustus a.s. showen 3 man-
nequins onder begeleiding van een presentatrice hun modeshow.  
 
Na afloop hiervan is er tot 12.00 uur ruimte voor eventuele vragen en/of 
aanschaf kleding. 
 
Stoelen worden voor u in “Het Trefpunt” klaar gezet wanneer u zich ge-
heel vrijblijvend en tijdig voor deze show heeft aangemeld bij Anita van 
Basten tel.nr. 030 – 296 00 93.  
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Gehackt worden meest voorkomende angst senioren 
In de top tien van meest voorkomende angsten onder 
senioren, staat ‘gehackt’ worden op één. Dat blijkt uit 
het Grote Angstonderzoek van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Vier op de tien senioren vrezen om 
slachtoffer te worden van hackende criminelen en 

daarmee overtreft deze angst het krijgen van gezondheidsproblemen en 
de angst voor dementie, de nummers twee en drie. In de top tien staan ook 
angsten als ‘een ongeluk in het verkeer krijgen’ (plek vijf), ‘een inbraak in 
de woning’ (plek acht) en ‘eenzaamheid’ (plek tien). 
 

Bijna alle senioren (90%) hebben wel eens angst. Vrouwen (92%) ietsje 
vaker dan mannen (88%). En senioren met gezondheidsklachten zijn vaker 
bang dan gezonde senioren (95% vs. 82%). Ingrid Rep, directeur van KBO-
PCOB: “We hebben uiteraard ook naar de angst voor oorlog gevraagd. 18 
procent gaf aan hier angst voor te hebben, wat al veel is. Maar 
vermoedelijk zal dit getal nu hoger uitvallen, omdat ons onderzoek startte 
voordat de oorlog in Oekraïne echt losbrak.” 
 
Nieuwe angsten 
Opvallend is dat de meeste angsten van senioren pas in de laatste jaren 
zijn ontstaan. Vooral de angsten die met internetcriminaliteit te maken 
hebben, zoals hacken en de angst om op een verkeerde link te klikken, zijn 
van recente aard. In meer dan helft van deze gevallen zijn deze 
cyberangsten er in de afgelopen drie jaar bijgekomen. Ingrid Rep, 
directeur KBO-PCOB: “Deze ‘moderne’ angsten worden veelal gevoed 
door berichtgeving in de media. Dit geeft een gevoel van sociale 
onzekerheid en legt de huivering bloot die menig senior nog heeft met 
computers en internet. Daar moeten we iets mee als maatschappij, 
bijvoorbeeld met het laagdrempelig aanbieden van cursussen. Maar ook 
door internetcriminaliteit harder aan te pakken.”   
 
Ook gezondheid gerelateerde angsten ontwikkelen zich doorgaans pas op 
latere leeftijd. Dit geldt vooral voor de angst om niet meer zelfstandig te 
kunnen wonen. 
 
Omgaan met angst 
Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat senioren zich doorgaans niet 
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of nauwelijks beperken in hun doen en laten door hun angsten. Meer dan 
de helft (59%) ervaart geen beperkingen. Toch heeft angst wel een mentale 
uitwerking bij twee op de drie senioren (68%). Dit uit zich vooral in 
bezorgdheid, piekeren en spanningen hebben.  
 
Om hier mee om te gaan helpt volgens de meeste senioren maar één ding, 
en dat is praten. Driekwart van de senioren lucht zijn hart bij de partner, 
vrienden of kinderen om de angstgevoelens te verminderen. Professionele 
hulp om angsten aan te pakken, wordt nauwelijks ingeschakeld. 
 
Onderzoek 
Aan het Grote Angstonderzoek van KBO-PCOB namen 1850 senioren aan 
mee, met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar. Het onderzoek is afgenomen 
in de periode 25 januari tot 7 februari 2022. 
 

 
Dagtocht Zoutmuseum Delden 

Dinsdag 26 juli 2022, route zoveel mogelijk toeristisch. 
 
08.30 uur Vertrek vanaf Winkelcentrum Overvecht – Gloriantdreef t.h.v. 

C&A te Utrecht       
08.15 uur Voorstaan          
10.15 uur  Restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek  
        1 x koffie met gebak. 
12.30 uur Erve Brooks Museumboerderij in Gelselaar 
                     koffietafel met kroket 
14.15 uur Zoutmuseum in Delden groepsentree plus rondleiding 
18.30 uur Verwachte thuiskomst 
 
Erve Brooks Niehof heeft, behalve o.a. een restaurant, een boerderijmu-
seum met attributen, daterend vanaf 1538. Nostalgie is het sleutelwoord in 
dit museum.  

 
Bekijk radio's en t.v.'s van vroeger, ouderwetse kle-
derdrachten, Oud-Hollandse spelletjes en land-
bouwwerktuigen uit vervlogen tijden. 
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Het Zoutmuseum is gevestigd in een voormalig gemeentehuis van de 
Stad Delden het ligt in de gemeente Hof van Twente en werd in 1985 door 
Koningin Beatrix officieel als museum geopend.  
 
In 1887 werd op landgoed Twickel in Delden een drink water put gesla-
gen. Bij toeval ontdekte men op 520 meter diepte steenzout. Men was 
eigenlijk op zoek naar drinkwater voor dit kasteel. De vondst van zoutwa-
ter in plaats van drinkwater was natuurlijk een teleurstelling. Jaren later – 
tijdens de Eerste Wereldoorlog – was er schaarste aan zout in Nederland. 
 
Gelukkig herinnerde men zich toen dat er in 
Twente ooit zout in de bodem was gevonden. Zo-
doende heeft het meer dan 30 jaar geduurd – na-
dat na deze eerste vondst van zout in Delden –  
de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) 
in Boekelo industrieel zout ging winnen.  
 
In de dertiger jaren van de twintigste eeuw verplaatste de Zoutindustrie 
zich van Boekelo naar Hengelo.  Door de aanleg van de Twente-Rijnkana-
len waren daar de faciliteiten voor afzet van het zout beter. 
 
Het Zoutmuseum vertelt het complete verhaal over zout. In het museum 
gaat het niet alleen over de geschiedenis rondom Twickel, Boekelo en 
Hengelo, maar ook om de periodes veel verder terug in de tijd. Zout is in 
de wereldgeschiedenis een belangrijke component in de chemie. Dit wordt 
op een speelse en educatieve manier belicht. 
 
Wilt U deelnemen aan deze dagtocht dan graag eerst een schriftelijke 
aanmelding. 
 
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier uit het magazine Rond-
omme of via de website van de KBO  www.kbostadutrecht.nl 
Of u kunt een brief schrijven naar mw. Anita van Basten, Oranje Nassau-
laan 256,   3523 VR Utrecht met vermelding van alle gevraagde gegevens 
van het inschrijfformulier of haar mailen euau68gw@hetnet.nl 
 
 
 

http://www.kbostadutrecht.nl/
mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Daarna pas de prijs van deze dagtocht = € 52,00 overmaken op het 
rekeningnummer NL  INGB  0007  5390  75 ten name van SeniorenReis-
Club Utrecht e.o. 
 
Deze dagtocht annuleren kunt U tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 
 
Zorg over bruikbaarheid digitale inlogmiddelen 
           

De gebruiksvriendelijkheid van digitale 
inlogmiddelen zoals DigiD staat onder grote druk. 
De middelen worden steeds veiliger en 
betrouwbaarder. Maar hierdoor zijn ze moeilijker 
bruikbaar door mensen met een beperking, 
psychische kwetsbaarheid en ouderen. Zo is de 

twee-staps-identificatie en het tegelijk moeten bedienen van twee 
apparaten voor mensen met een beperkte handfunctie niet mogelijk.  

 
Het Gebruikers Netwerk Digitale Inclusie – waar KBO-PCOB deel van uit 
maakt – maakt zich zorgen hierover. 
 
Op 22 maart debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van 
Huffelen onder meer over deze inlogmiddelen. Het GebruikersNetwerk 
vraagt hoe de staatssecretaris ervoor zorgt dat digitale inlogmiddelen en --
processen toegankelijk en gebruiksvriendelijk blijven voor mensen met 
een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen. Want alleen dan 
kunnen zij zelfstandig hun zaken regelen bij de overheid, 
zorgverzekeraars en andere essentiële dienstverleners.  
 
Ook vraagt het Gebruikersnetwerk aandacht voor het feit dat wettelijke 
vertegenwoordigers de DigiD van hun (meervoudig) verstandelijk beperkt 
familielid niet kunnen gebruiken. 
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Dagtocht Varend naar de toeristenmarkt in Katwijk 
Dinsdag 23 augustus 2022 : 

 
09.30 uur Vertrek op het Winkelcentrum Overvecht – Gloriantdreef   

t.h.v. C&A te Utrecht   
09.15 uur Voorstaan  
10.30 uur Rederij van Hulst in Warmond/Leiderdorp: boottocht 

Leiderdorp – Katwijk vv. Na instap 1 x koffie met appelgebak 
11.45 uur Broodjeslunch met soep    
12.30 uur  Aankomst in Katwijk en ontschepen voor een vrije pauze tot : 

16.00 uur                                                            
16.15 uur  Afvaart naar Warmond 
17.15 uur  Ontschepen in Warmond waar de touringcar op u staat te 

wachten voor de terugreis      
18.00 uur Verwachte thuiskomst  

 
Na de instap in Utrecht en de busreis naar Rederij van 
Hulst in Leiderdorp gaan de trossen los voor een boot-
tocht van 2 uur naar Katwijk. Terwijl een afwisselend 
landschap aan u voorbij trekt, wordt u aan boord getrak-
teerd op een kopje koffie met gebak en een lekkere lunch. 
De boot meert af midden in het centrum van Katwijk aan 

Zee. U heeft hier drie uurtjes pauze waar u op eigen gelegenheid dit gezel-
lige vissersplaatsje kunt bekijken.  
 
Op dinsdagen is er de zgn. toeristenmarkt met meer dan 130 kramen met 
veel streekproducten. Neem bijvoorbeeld ook eens een kijkje in het Kat-
wijks Museum, over de geschiedenis van de vis-
serij op de Noordzee en over de Katwijkse kle-
derdracht. Of ga gezellig winkelen in het Win-
kelhart Zeezijde. 
 
U krijgt van ons nog een aantal kortingsbonnen 
zodat het helemaal aantrekkelijk wordt. Liever uitwaaien en de frisse zilte 
zeewind opsnuiven?  
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Ook dat kan tijdens een fijne wandeling op de boule-
vard of het strand. 
Tegen het einde van de middag ligt de boot weer voor 
u klaar om u in een uurtje terug te varen naar War-
mond waar we inschepen. Afwisseling genoeg voor 
een heerlijk dagje weg dus. 
 

Wilt u deelnemen aan deze dagtocht dan graag eerst een schriftelijke 
aanmelding. 
 
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier uit het magazine 
Rondomme of via het  inschrijfformulier op de website van de KBO  
www.kbostadutrecht.nl of u kunt een brief schrijven naar   
mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 256, 3523VR Utrecht met beant-
woording van alle gevraagde gegevens die op het inschrijfformulier staan 
vermeld of u kunt zich in plaats van per brief per mail aanmelden  
euau68gw@hetnet.nl 
 
Daarna pas de prijs van deze dagtocht = € 68,50 overmaken op het reke-
ningnummer van de KBO-stad Utrecht 
NL 15  INGB   0007   5390   75  ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
 
Deze dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbostadutrecht.nl/
mailto:euau68gw@hetnet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN 
 
Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten, 
Oranje Nassaulaan 256,  3523 VR 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 


