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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, 
 
We zijn nu bezig aan de laatste donkere dagen van het jaar. Na 21 
december zullen de uren qua lengte niet veranderen maar zal het aantal 
uren dat lichter is langer gaan duren. We kunnen dan de lichten binnen 
later gaan aandoen wat daardoor ook weer minder energie kost wat weer 
goed is voor uw lichte portemonnee. Maar al eerder kunt u gaan genieten 
van het grote licht die u mogelijk ook verlichting gaat brengen nu we op 
weg zijn naar kerst. 
 
In de komende periode staat in het teken van de advent (het Latijnse 
'adventus' wat 'de komende' betekent). De adventskrans is rond en 
symboliseert de aarde, heel de wereld. Omkleed met dennen- of 
sparrengroen als symbool van hoop. 
 
De vier rode kaarsen staan voor het komende licht en de vier windstreken 
noord, zuid, oost en west. Voor mij betekend dit: waar je ook woont, waar 
je ook vandaan komt, wie of wat je bent dat je altijd het licht van God zal 
ontvangen. 
 
Door elke week, tot aan kerst, een kaars meer aan te steken wordt het licht 
steeds groter in deze donkere dagen. Door het plaatsen witte kaars op het 
midden van de krans en deze met kerst aan te steken staat voor mij in het 
teken van 'Het licht van de wereld' 
  
Zou dit grote licht met kerst een grote verlichting op deze wereld 
betekenen. Zou het water dan eerlijk zijn verdeeld, Zou iedereen het 
voedsel ontvangen wat hij of zij nodig heeft.  Zou iedereen huis hebben 
om te schuilen en zich warm kunnen stoken tegen de kou. Zou het vrede 
zijn.    
   
Ik hoop dat al die lichtjes samen u verlichting gaan brengen niet alleen 
lichamelijk maar dat ook dat alles in u hoofd afspeelt meer rust krijgt.  
 
Wens u en uw naasten vele momenten van licht toe, hoe groot of klein 
deze ook mogen zijn. Voor wie steekt u elke week een kaarsje op. 
 
Hans Stahl 



6 

 

We hebben afscheid moeten nemen van:  
 
Dhr. J.W. van den Tempel, mv. B.E.M. Atteveld, Dhr. P.Th.J. Hakkenbroek 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

 

 

We verwelkomen 
 
Mevrouw I. Baron-van Ingen 
 
We verwachten u op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten 
 

 
 

Belofte 
 

Het is ons al zo vaak beloofd 
We denken terug aan lang geleden 
Een boodschap in de winternacht 

Een baby in een stal geboren 
Werd het symbool van vrede 

 
En ondanks lijden en de haat 
Bleef hij zijn woorden trouw 

De kracht van liefde gaat het winnen 
Het geldt voor mij 

Het geldt voor jou…. 
 

We vieren Kerst steeds ieder jaar 
Eens wordt de toekomst wens vervuld 

Wij wensen VREDE aan elkaar.. 
 

 
Nel Leenhouwers 
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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 kwaliteits- 
films. 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 uur 

 

Vrijdag 9 december 2022, Zee Van Tijd 
Het jonge koppel Lucas en Johanna zeilt in de jaren ’80 met 
hun zoontje Kai de wereld rond: stapelverliefd, onbezorgd en 
vol dromen en idealen. Midden op de Atlantische Oceaan 
verandert alles, wanneer de ergste nachtmerrie van de jonge 
ouders werkelijkheid wordt.  
 

Het abrupte einde van de reis is het begin van innerlijke strijd. In hun 
wanhopige pogingen om overeind te blijven, drijven de twee steeds 
verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroegere geliefden elkaar 
weer en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld. Zee van 
Tijd is de openingsfilm van het Nederlands Film Festival op 21 september 
2022. 
 
Opmerking: 
Bij de uitgave van dit nummer was het programma van 2023 nog niet 
bekend. 
 
 

Samen eten met de Feestdagen 
Wil je de komende Kerstdagen graag gezellig 
met anderen samen eten? Dat kan via Eet Mee. 
Wij maken graag een fijne match voor je op 24, 
25 of 26 december en met Oud & Nieuw. Je 
kunt je aanmelden als eetadres en koken voor 
mensen of als gast en bij iemand aanschuiven.  

Aanmelden kan via 030-2213498 of info@eetmee.nl 

  

mailto:info@eetmee.nl
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Actief het nieuwe jaar in? 

Workshop  ‘Leuke dingen doen, nu en later’ 
Woensdagochtend 7 december van 10.00 - 12.30 uur 

Drift 11 in Utrecht. 
 

Iets leuks doen, het klinkt zo gemakkelijk. Maar het kan best een uitdaging 
zijn om iets te bedenken. Wat geeft je eigenlijk een plezierig gevoel? 
 
Welke activiteit past echt bij jou? 
Kun je wel wat hulp gebruiken om erachter te komen wat je echt leuk 
vindt? In de workshop ‘Leuke dingen doen, nu en later’ krijg je praktische 
tips om te verkennen welke mogelijkheden er zijn. Je ontdekt welke 
activiteiten écht bij jou passen en kunt hiermee meteen aan de slag. Je zult 
merken dat er zoveel meer mogelijk is dan je dacht! 
 
Ervaringen deelnemers 
De uitkomsten voor deelnemers aan eerdere workshops zijn heel positief 
en divers; van een muziekinstrument leren bespelen tot het op zoek gaan 
naar zinvol vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er veel praktische tips voor 
en van elkaar om te verkennen welke mogelijkheden er in de stad zijn. 
Aan het einde van de cursus gaven de deelnemers met 1 woord hun 
beleving terug: Zinvol, interessant, inspirerend, leuk, blij, open, nuttig, 
informatief, ideeën. 
 
Een workshop van U Centraal en Centrum Sociaal Vitaal 
 ‘Leuke dingen doen, nu en later’ is een workshop van U Centraal in 
samenwerking met Centrum Sociaal Vitaal. U Centraal is een Utrechtse 
welzijnsorganisatie. Inwoners van onze stad kunnen hier terecht voor hulp 
en informatie op het gebied van wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke 
ontwikkeling of sociaal contact.  
 
Informatie & aanmelden  
www.u-centraal.nl/leukedingendoen of neem contact op met Jolijn Jur-
gens per email: groepen@u-centraal.nl of bel 06 1078 5985   

http://www.u-centraal.nl/leukedingendoen
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Tijd voor meer openbare toiletten 
Met hoge nood op zoek naar een openbaar 
toilet. In heel wat gemeenten is het dan lang 
zoeken. In Nederland zijn er ongeveer 500 
openbare wc’s die dag en nacht bereikbaar zijn, 
waarvan een aanzienlijk deel urinoirs voor 

mannen is. Dat is veel te weinig, vindt Ingrid Rep, directeur van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Als er al een openbaar toilet aanwezig 
is, dan is het ook nog maar de vraag of deze toegankelijk is. Sommige zijn 
na sluitingstijd van een winkel niet meer bereikbaar. Maar er zijn ook 
gevallen bekend dat een medewerker van locatie, waar de wc zich 
bevindt, moeilijk doet. Het wordt tijd voor een wc-vriendelijk beleid.  
 
Maak van je winkel een (hoge)noodzaak. Dat is pas klantvriendelijk!” 
Het wordt tijd voor meer openbare toiletten. Zo kan Nederland een 
voorbeeld nemen aan het buitenland. Zo zijn er in Parijs alleen al 750 
openbare toiletten. Ook in landen als Spanje en Portugal hebben de meeste 
supermarkten toiletten voor de ingang. Ingrid Rep: “In Nederland lijken 
we te denken: Als je naar de wc moet, dan ga je maar naar huis. Die 
denkrichting moet nu maar eens stoppen.” 

 
Nare ervaring 
De 90-jarige Salvatore is tegen wil en dank ervaringsdeskundige. In de 
plaatselijke super mocht hij geen gebruik van het (openbare) toilet. Met als 
gevolg, de rit naar huis was net iets te lang, een natte broek. Boos, 
teleurgesteld en vol schaamte deed hij zijn verhaal in het Magazine van 
KBO-PCOB, in de hoop dat er iets mee gedaan wordt. Ingrid Rep: ”Deze 
pijnlijke en nare gebeurtenis had niet hoeven plaatsvinden. Voor 
Salvatore, en al die andere mensen die voor een dichte wc-deur komen te 
staan, vraagt KBO-PCOB het volgende: laat het een vanzelfsprekendheid 
zijn dat winkels, supermarkten en cafés hun toilet openstellen.  
 
Dit gaat niet alleen over senioren, maar ook over kinderen, zwangere 
vrouwen, mensen met darmaandoeningen, of iemand die gewoon heel erg 
nodig moet. Laten bedrijven zich meer bewust zijn van  hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.” 
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Toiletalliantie 
KBO-PCOB zet zich al langere tijd in voor meer openbare toiletten. In de 
Toiletalliantie, een samenwerking met onder meer de Maag Lever Darm 
Stichting, wordt op dit moment de campagne ‘Iedere WC telt’ gevoerd. 
Volgens cijfers van de Toiletalliantie zijn er in Nederland zo’n 3,5 miljoen 
mensen met darm- of blaasproblemen. Dat is één op de vijf Nederlanders. 
 

 
Dagtocht 'KAARSJESAVOND en KERSTMARKT' 

Orchideeënhoeve te Luttelgeest 
Woensdag 14 december 2022 

 
EINDELIJK is het dan zo ver!! Na twee jaar wachten door Corona.  
 

Opstapschema:  
1e opstapplaats 
12.45 uur Voorstaan Hoograven op de brug Rijnhuizenlaan ter hoogte 

van wooncomplex Nieuw Plettenburgh 
13.00 uur Vertrek 
 
2e Opstapplaats  
13:30 uur Voorstaan Overvecht op het winkelcentrum Gloriantdreef 

ter hoogte van C&A   
13.45 uur Vertrek 
 

16.00 uur  Kerstdiner  Restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek   
Voorgerecht:  Heldere groente- of gebonden tomatensoep 
Hoofdgerecht:  Stoofvlees en boeren-kipschnitzeltjes met 

saus, aardappelpuree, warme groentekrans, 
gemengde salade.  

Nagerecht:   Duo van bavaroises met ijs en slagroom. 
 
18.30 uur  Orchideeënhoeve in Luttelgeest  
 
22.00 uur Geplande thuiskomst 
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Wie in december op zoek is naar de echte magische, gezellige en warme 
kerstsfeer, kan zijn hart ophalen in de Orchideeënhoeve. De overdekte tui-
nen baden in het licht van honderden kaarsen en lampionnen. Door het 
kaarslicht wordt dit tropische gebeuren ook nog eens met een romantisch 
tintje overgoten. Winterdromen komen tot leven. Natuurlijk is 
er een gezellige overdekte kerstmarkt waar U kunt zien hoe ambachtslie-
den hun creaties vervaardigen. Ook is er nog ander entertainment zoals 
sfeervolle muziekoptredens. 
 
Wilt U deelnemen aan deze dagtocht dan graag EERST zo spoedig mo-
gelijk een schriftelijke aanmelding.  
 
Dat kan via het inschrijfformulier uit de Rondomme van de KBO stad 
Utrecht of via de website: www.kbostadutrecht.nl. Ook is het mogelijk 
zich per brief aan te melden bij mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 
256  3523 VR Utrecht of u mailt haar via euau68gw@hetnet.nl. 
 
Gaarne met vermelding van naam/adres/tel.nr./uw eventuele dieet en 
wie gebeld kan worden bij ziekte o.i.d. 
 
Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 63,50  overmaken op het reke-
ningnummer van de KBO-stad-Utrecht NL15  INGB  0007  5390  75 
ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
 
Deze dagtocht annuleren kunt U tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 
Na Uw inschrijving en/of betaling ontvangt U géén bericht. U ontvangt al-
leen tijdig bericht indien de dagtocht om wat voor dwingende reden dan 
ook niet doorgaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbostadutrecht.nl/
mailto:euau68gw@hetnet.nl
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Kerst overweging 
 
Als je wat ouder wordt, heb je herinneringen aan tijden die een halve 

eeuw of langer achter je liggen. Soms vallen je achteraf dingen op, die je 

toen helemaal niet bijzonder vond.  
 

Zo herinner ik mij de juffrouw op de kleuterschool. Zij had met ons ‒ de 

klas ‒ een kerstspel ingestudeerd. Dat zal veel geduld van de juffrouw 
hebben gevraagd, want we konden nog niet lezen! Toch kende iedereen 

zijn tekst. 

 

 Natuurlijk had de juf er voor gezorgd dat ieder kind een rol had. Ik was 

de reserve-Jozef. Toen  bij de uitvoering de ‘echte’ Jozef ziek bleek, kwam 

ik in actie. De juffrouw had dus, als was zij een bondscoach, een opstelling 
in elkaar moeten zetten compleet met wisselspelers. De centrale vraag is 

dan, wie komt in welke rol het best tot zijn recht zodat het beste resultaat 

met de groep als geheel wordt bereikt. Een hele puzzel. 
  

Die vraag kun je ook omdraaien. Welke plaats in het Kerstverhaal past bij 

mij, welke zou ik willen innemen. U mag zich verplaatsen in de beelden 

van de Kerststal bij u thuis. Dat kan een dier, een mens, zelfs een object 

zijn. Bent u een groot landbouwdier dat met zijn lijf voor wat warmte 

zorgt in de koude stal? Schuilt er in u een Maria of Jozef? Hoe is uw relatie 
tot Jezus, bent langdurig naar Hem op zoek en wilt u Hem geschenken 

aanbieden, of bent u een toevallige passant die vooral op zijn eigen 

schaapjes let.  
 

Het meest spannend is overigens niet een dier of mens, maar een object. 

Wie van u wil wel kribbe zijn? Wie wil Jezus ontvangen in Zijn hele 

omvang, Hem comfort bieden. De hele dag, alle dagen van de week. 

 

Misschien kunt u straks bij het opzetten van het stalletje onder de boom 
eens mijmeren over welke rol, welk object bij u past. Hoe was uw relatie 

met Jezus op de kleuterschool en hoe is die met de jaren veranderd? 

 
De figuren van de stal staan symbool voor rollen in het leven. Welke rol 

hebt u gespeeld, en was dat de rol die wilde hebben?  
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Op die manier wordt het opzetten van het stalletje nog een 

intense  bezigheid. Dan kan het gebeuren ‒ als u stil bent ‒ dat het kindje 

zelf het Woord neemt, en u een zalig Kerstmis en een gezegend 2023 

toewenst. 

  
Lex Janssen, diaken  

 

Kerstontmoeting KBO stad Utrecht 
Woensdag 16 december 2022 

Johannes Bernarduskerk 
Oranje Nassaulaan 2,  

3523 VR Utrecht. 
 

11:00 uur Eucharistieviering 
    Celebrant: pastor Oscar Swijnenberg 
    Muzikale ondersteuning van:………  
12:00 uur Koffie /thee met wat lekkers in de ontmoetingsruimte  
12:45 uur Verzorgde warm-koud buffet  
        
U kunt uw auto bij de bij de kerk parkeren of met Bus 47 (U Ov) (richting 
Houten station) Bushalte: Rijnhuizenlaan 

De kosten voor deze kerstontmoeting zijn: 
Leden KBO stad Utrecht:  € 10,00 en voor Introducees: € 12:50.   
 
Wanneer u van deze heerlijke ontmoeting wil genieten kunt u zich tot en 
met 10 december 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 kerstmiddag 16 december 2022.  
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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. 
 

 
 
 

Vriend 
 

Wat heerlijk om je weer te zien 
We hoeven heus niet veel te zeggen 

Jouw blik, jouw lach zijn me genoeg 
aan niemand uit te leggen    

een stukje hemel voor ons twee 
meer hoeft er niet.  

 
Nel Leenhouwers 

Datum: Aanvang: 11:00 uur 

Naam: Adres:

Postcode: Plaats:

Tel: Email:

Email:

Vrijdag 16 december 2022

Aantal Introducees

 3584 GT  Utrecht

Aanmeldingsformulier Kerstbijeenkomst

Johannes Bernarduskerk

Oranje Nassaulaan 2,  3523 VR Utrecht.

activiteiten@kbostadutrecht.nl 

Leden KBO stad Utrecht:  € 10,00 en voor Introducees: € 12:50.  

Joyce Tjoa

Eduard Verkadelaan 115Inleveren

Aantal deelnemers 
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Wat te doen: Wanneer kan ik 
zelf niet meer beslissen over 
mijn eigen leven.  
 
Wanneer een oudere volwassene het 
vermogen verliest om helder te 
denken, tast dit ook zijn vermogen aan 
om weloverwogen en zinvolle 

beslissingen te nemen. Dit kan het gevolg zijn van de ziekte van 
Alzheimer of andere verwante vormen van dementie, een beroerte, 
hersenletsel, een geestesziekte of andere ernstige gezondheidsproblemen.  
Als de persoon voor wie u zorgt niet in staat is om rationele beslissingen te 
nemen over zijn gezondheidszorg, zijn financiën of andere aspecten van 
zijn leven, kan het nodig zijn om een bewindvoerder en mentor in te 
schakelen om zijn veiligheid en levenskwaliteit te garanderen.  
 
Alleszelf.nl informeert u hier over de verschillende aspecten als 
beschermingsbewind bij dementie regelen helaas noodzaak wordt. 
 
Beschermingsbewind bij dementie: moet dat? 
Gedurende ieders wilsbekwaamheid kunnen de eigen wensen en 
voorkeuren op het gebied van vertegenwoordiging, zorg, begeleiding en 
financiën laten vastleggen in een volmacht of levenstestament. Het kan 
echter zijn dat uw naaste in kwestie niets heeft vastgelegd en zelfs al 
wilsonbekwaam is. In dat geval heeft u voor diens financiële zaken toch 
echt een beschermingsbewind of curatele nodig.  
Het is dan de kantonrechter die deze vertegenwoordiger kan benoemen. 
Met beschermingsbewind maar ook curatele kunt u zo de belangen van 
uw naaste het beste beschermen, ook al zijn het heel in- en aangrijpende 
maatregelen. U mag dit bewind aanvragen voor uw partner of echtgenoot 
maar ook voor uw ouders. Als bewindvoerder kan een professionele 
bewindvoerder optreden of een familielid. 
 
Vaststellen van de wilsbekwaamheid 
Als het gaat om de medische behandeling van hun patiënt kunnen de 
huisarts, de verpleeghuisarts en andere medisch specialisten (bijvoorbeeld 
een tandarts) de wilsonbekwaamheid vaststellen. Maar zij gaan er echter 

https://www.alleszelf.nl/administratie/testament
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niet over of degene nog kan beslissen over financiële zaken zoals 
bijvoorbeeld de aan- en verkoop van de auto of het huis. Daarvoor is de 
stap naar de Kantonrechter nodig. Deze rechter kan een bewindvoerder 
aanwijzen voor de financiële zaken en eventueel een mentor voor de 
beslissingen over verzorging, behandeling en begeleiding. In 
de Keuzehulp Zorgcoördinatie kunt u deze mentoren ook vinden. 
 
Impact voor de naaste met dementie 
Voor de naaste met dementie betekent dit dat men door 
de bewindvoering handelingsonbevoegd wordt voor alle essentiële zaken 
rond de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding maar vooral 
de financiën. Voor beslissingen hierover is in feite steeds toestemming 
vereist van de mentor of bewindvoerder. 
 
Beschermende maatregel 
Bewindvoering kunt u dus zien als een noodzakelijke, beschermende 
maatregel van de rechtbank welke speciaal is gericht op het beheren van 
de financiën. De term ‘beschermen’ klinkt direct al veel fijner. Uw naaste 
met dementie is immers minder zelfredzaam en helaas is inzicht en 
acceptatie nodig om te beseffen dat er urgentie is om de financiën toch 
beter uit handen te geven. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 KBO stad Utrecht 

Vrijdag 20  januari 2023 
Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 

3562 RD Utrecht 
 
11:00 uur Eucharistieviering 
    Celebrant: pastor Piet Rentinck  
    Muzikale ondersteuning van:………  
12:00 uur Koffie /thee met wat lekkers in de ontmoetingsruimte  
12:45 uur Hollandse stamppot   

 
U kunt uw auto bij de bij de kerk parkeren of met bus 6 richting Overvecht 
zuid, bushalte Landskroondreef. 
 

https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/zorgcoordinatie
https://aktiva.nl/bewindvoering/
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De kosten voor deze kerstontmoeting zijn: Leden KBO stad Utrecht:  € 
10,00 en voor Introducees: € 12:50.   
 
Wanneer u van deze heerlijke ontmoeting wilt genieten kunt u zich tot en 
met zondag 15 januari 2023 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 16 december 2022.  
 
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. 

 

 

Datum: Aanvang: 11:00 uur 

Naam: Adres:

Postcode: Plaats:

Tel: Email:

Email:

Aanmeldingsformulier Nieuwjaarsbijeenkomst 

Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht

activiteiten@kbostadutrecht.nl 

Leden KBO stad Utrecht:  € 10,00 en voor Introducees: € 12:50.  

Joyce Tjoa

Eduard Verkadelaan 115Inleveren

Aantal deelnemers 

Aantal Introducees

 3584 GT  Utrecht

Vrijdag 20 januari 2023
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Dagtocht De Poortzangers uit Woudenberg 
Dinsdag 31 januari 2023 

 
Een interessante maar ook uiterst gezellige dag met 's middags het Man-
nenkoor de Poortzangers uit Woudenberg 
 

Opstapschema:  
1e opstapplaats 
08.15 uur Voorstaan Hoograven op de brug Rijnhuizenlaan ter hoogte 

van wooncomplex Nieuw Plettenburgh 
08.30 uur Vertrek 
 
2e Opstapplaats  
09.00 uur  Voorstaan Overvecht op het winkelcentrum Gloriantdreef 

ter hoogte van C&A   
09.15 uur Vertrek 
 
18.00 uur  Geplande thuiskomst  
 
Programma: 
10.00 uur Kaasboerderij De Weistaaar in MAARSBERGEN 

1 x koffie met gesorteerd gebak 
12.30 uur Restaurant Schimmel in WOUDENBERG 

Koffietafel met kroket. 
13.30 uur  Optreden Mannenkoor 'De Poortzangers'  

in genoemd restaurant 
 
De bedoeling is dat we het nieuwe jaar 2023 beginnen met een vrolijke, ge-
zellige januari-dagtocht.  
 
Zorgeloos luisteren en/of meezingen met het repertoire van het Spoorkoor 
Op Stoom. Evergreens zoals Amazing Grace, Brandend Zand, De Clown, 
De Mallemolen en nog veel meer voor ons alom bekende en geliefde mee-
zingers. Zing mee uit volle borst. Het kan – mag en is ook nog eens uiterst 
bevrijdend en gezellig. 
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In de ochtend bezoeken we Kaasboerderij De Weistaar in Maarsbergen. U 
kunt een kijkje nemen in het pittoreske kaasmuseumpje. Favoriet hier is 
ook een bezoekje aan de bijbehorende Landwinkel, waar U lekker even 
rond kunt snuffelen. Tal van lekkernijen, maar ook leuke cadeauartikelen 
en woonaccessoires treft U hier aan.  
 
Natuurlijk zal onze chauffeur ook van de gelegenheid gebruik maken om 
U deze dag de mooiste plekjes te tonen op de Utrechtse Heuvelrug en de 
Gelderse Vallei. 
 
Wilt U deelnemen aan deze dagtocht dan graag EERST uw schriftelijke 
aanmelding 
 
Dat kan via het inschrijfformulier uit de Rondomme van de KBO stad 
Utrecht of via de website: www.kbostadutrecht.nl. Ook is het mogelijk 
zich per brief aan te melden bij mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 
256  3523 VR Utrecht of u mailt haar via euau68gw@hetnet.nl. 
 
Gaarne met vermelding van naam/adres/tel.nr./uw eventuele dieet en 
wie gebeld kan worden bij ziekte o.i.d. 
 
Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 58,50 overmaken op het reke-
ningnummer van de KBO-stad-Utrecht 
NL15  INGB  0007  5390  75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o. 
 
Deze dagtocht annuleren kunt U tot de woensdag vóór de dagtocht begint. 
 
Na Uw inschrijving en/of betaling ontvangt U géén bericht. U ontvangt al-
leen tijdig bericht indien de dagtocht om wat voor dwingende reden dan 
ook niet doorgaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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