
 
 

November 2019 

Voorwoord van de voorzitter 

Dag Allemaal, 

De maand oktober is in 

bestuurlijke zin voor ons 

niet positief verlopen. 

Albert en Maria Coppens 

hebben besloten om per 

1 januari 2020 lid te 

worden van KBO St. 

Lucia. Dit betekent, dat 

zij èn het lidmaatschap 

èn alle werkzaamheden voor onze afdeling per 

31 december beëindigen. Dit betekent ook dat 

wij op zoek moeten naar een nieuwe 

penningmeester en fotograaf. Namens het 

bestuur en de leden wil ik Albert en Maria 

bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren 

voor onze afdeling. Verder wil ik u erop wijzen 

dat deze maand nog twee activiteiten te 

gebeuren staan. Te weten op 10 november 

de“ Van Alles Wa Markt “ in De Loop en op 28 

november naar  de Kerstmarkt in 

Oberhausen. Er zijn voor deze reis nog enkele 

plaatsen vrij. 

Verder wens ik u veel leesplezier toe. 

 

Johan Flemminks Smid, Voorzitter. 

 

Nieuwe leden 

De heer O. van der Donk   

Mevrouw H. van der Donk-van Stiphout 

De heer D. Prinsen    

Mevrouw W. Deetman   

De heer H. Borra    

Mevrouw H. Joppe    

De heer F. Looverbosch   

Mevrouw T. Verberne (Gastlid)  

De heer J. de Graaf    

Mevrouw T. de Graaf-van Dijk  

 

 

 

 

 

We heten de nieuwe leden van harte welkom 

en hopen dat we ze bij vele KBO-Brouwhuis 

activiteiten mogen ontmoeten. 

 

Van de redactie 

Enkele leden hebben een verslag aangeleverd  

van de activiteiten waar zij aan deelgenomen 

hebben. Hartelijk dank voor deze bijdragen. 

Heeft u ook een leuk verhaal of iets anders dat 

u met ons wilt delen, stuur het dan op naar 

het secretariaat (zie colofon). De redactie zal 

beoordelen of het geplaatst kan worden. 

 

Rabobank ClubSupport  

 
 

De ClubSupport campagne van Rabobank 

Helmond heeft op 21 oktober een speciale 

avond georganiseerd voor de verenigingen en 

stichtingen. De KBO was aanwezig om de 

cheque in ontvangst te nemen met een 

bedrag van € 961.96. Hartelijk dank aan allen 

die op KBO-Brouwhuis gestemd hebben. 

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

Kopij  info@kbo-brouwhuis.nl  
  o.v.v. kopij circulaire 

 

Seniorenvereniging KBO-Brouwhuis 

Secretariaat Bruhezerweg 23 

 5704 CM  Helmond 

 Tel. 0492 547 749 

 Mob. 06 51952856 

Email info@kbo-brouwhuis.nl 
Website www.kbo-brouwhuis.nl 

Bankrekening NL57RABO 0154 50 53 82 

 

Ledenadministratie  tel. 0492 515 282 

E-mail pietmeulendijks@live.nl 

  

http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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Boeremèrt Brouwhuis 

Elk jaar krijgen wij als meewerkende 

vereniging een mooi bedrag van de 

Boeremèrt-organisatie. Dit jaar was dit een 

bedrag van €950.00. Een mooi resultaat. 

Hartelijk dank aan alle KBO-vrijwilligers voor 

hun inzet en medewerking.  

Op zondag 31 mei 2020, 1ste Pinksterdag, is 

de volgende Boeremèrt. Natuurlijk vragen wij 

ook dan weer uw medewerking. Zoals 

gebruikelijk zullen wij zorgen dat de ingangen 

bemenst worden en daar hebben we u 

natuurlijk voor nodig. Door uw inzet kunnen 

wij weer wat extra’s voor u organiseren.  

U doet toch ook mee?  

U kunt zich opgeven bij Cees Senders tel. 

0492 513335 of bij het secretariaat. 

 

Contributie 2020 

In de afgelopen jaren was 

het de gewoonte dat u in 

december een brief van de 

penningmeester kreeg met 

daarin de contributienota 

voor het daaropvolgende 

jaar. Om geld te besparen 

zijn we dat vorig jaar anders gaan doen en 

riepen u via de circulaire op om de contributie 

voor 2019 te voldoen. Op enkele 

uitzonderingen na ging dat heel erg goed. We 

besparen daarmee kosten van papier, 

enveloppen en drukinkt. Alles in ons streven 

om de contributie zo laag mogelijk te houden. 

We gaan het dus ook in 2020 zo doen.  

 

U kunt de contributie op drie manieren 

betalen, waarbij het uitgangspunt is dat de 

contributie vóór 31 december betaald dient te 

zijn.  

1. De eerste is voor ons het makkelijkste en 

dat is per bank. Graag onder vermelding 

van uw volledige naam of namen met uw 

adres en daarbij vermelden contributie 

2020. Het contributiebedrag is € 21,- voor 

een normaal lidmaatschap en € 12,- voor 

een gastlidmaatschap (iemand die al 

contributie bij een andere KBO betaald) en 

ons bankrekeningnummer is: NL57 RABO 

0154 5053 82  

2. Contant betalen d.m.v. onderstaande 

ingevulde strook en in gesloten envelop in 

te leveren bij Piet Meulendijks. 

3. Contant bij de penningmeester die in 

december een keer aanwezig zal zijn in de 

Rivierenhof. De juiste tijd en plaats zal in 

de volgende circulaire vermeld worden.  

Mocht u om de een of andere reden uw 

lidmaatschap willen beëindigen (wat we niet 

hopen natuurlijk) wilt u ons dat dan vóór 15 

december laten weten. De contributie-

afdracht aan KBO-Brabant wordt namelijk 

bepaald door het aantal ingeschreven leden 

op 1 januari. Leden die deelnemen aan het 

internationaal dansen of aan MBvO zullen 

begin december zoveel mogelijk per mail 

aangeschreven worden voor het betalen van 

de daaraan gekoppelde contributie. 

 

 “Van Alles Wa” Rommelmarkt 

Op zondag 10 november wordt een Van Alles 

Wà Rommelmarkt georganiseerd in de Loop, 

Peeleik 7 te Brouwhuis van 10.00 uur tot 

14.30 uur. Alle tafels zijn verhuurd. De 

toegangsprijs is slechts één euro per persoon. 

De opbrengst van de entree en de tafelhuur 

komt geheel ten goede van de KBO. 

 

Kerstmarkt Oberhausen 

Op donderdag 28 november gaan we naar de 

Kerstmarkt in Oberhausen (Duitsland). De 

kerstmarkt bij CentrO Oberhausen is 

bijzonder populair onder Nederlanders, het 

ligt aan Europa’s grootste shoppingcenter met 

maar liefst tweehonderd winkels. Je kunt deze 

kerstmarkt dus prima combineren met een 

middagje shoppen en kerstinkopen doen.  

Het programma is als volgt. Opstappen om:  

• 10.00 uur Kerk Brouwhuis 

• 10.10 uur Rivierenhof 

• 10.20 uur Station Brouwhuis 

• 10.30 uur Vertrek  

• 12.00 uur ca. Aankomst kerstmarkt 

CentrO Oberhausen. Hier kunt u op eigen 

gelegenheid de markt en het 

winkelcentrum bezoeken. 

• 17.00 uur Vertrek vanaf CentrO 

Oberhausen 

• 18.30 uur ca. Aankomst Brouwhuis 

Zoals u kunt zien is er geen koffiepauze en 

geen lunch of diner gepland. Op de markt kunt 

u meer dan voldoende drinken en eten.  

Mede daardoor kunnen we deze tocht 

aanbieden voor slechts € 12,50 per persoon.  
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Ook niet-leden zijn welkom tegen betaling van 

€ 17.50. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 

november. Denk ook aan een geldig 

identiteitsbewijs of paspoort. 

 

Kerstviering 2019 

De jaarlijkse kerstviering wordt dit jaar 

gehouden op woensdag 18 december in zaal 

Vissers, Peeleik 2 in Brouwhuis.  

In deze zaal is plaats voor 120 leden. Bij meer 

aanmeldingen worden deze op een wachtlijst 

geplaatst. “Wie het eerste komt, het eerste 

maalt”. Dus wees er snel bij. Het programma 

ziet er als volgt uit: na de opening de 

kerstgedachte met een speciaal thema. 

Hierna is het tijd voor een kopje koffie of thee 

met een lekkere snee krentenbrood. 

Daarna een optreden van het duo Jessy & 

Janny die u vermaken met hun repertoire, 

ondertussen wordt het optreden onderbroken 

door een pauze waarin de jaarlijkse tombola 

gehouden zal worden. Na het tweede 

optreden volgt de trekking van de tombola en 

aansluitend wordt het heerlijke kerstdiner 

geopend in de mooie, sfeervolle en 

vertrouwde zaal. 

 
Voor deelname aan deze kerstviering is een 

bijdrage van slechts  € 17,50 per persoon. Als 

u geen gebruik maakt van het diner dan 

bedraagt de bijdrage € 6,00. Bij binnenkomst 

ontvangt u twee consumptiebonnen. 

Introducés zijn welkom, voor hen bedraagt de 

bijdrage € 28,00, zonder diner € 12,00. maar 

ook hier geldt: de eigen leden hebben 

voorrang. De zaal gaat open om 13.30 uur. 

We beginnen om 14.00 uur gelieve niet eerder 

te komen dan 13.30 uur. Aanmelden kan tot 

en met 11 december. zie hiervoor de 

aanmeldstrook op de laatste pagina de 

circulaire. 

 

CZ Zorgverzekering, 

Collectiviteitskorting 

Per 1 januari 2020 wijzigt de 

Zorgverzekeringswet. De maximaal 

toegestane collectiviteitskorting op een 

basisverzekering wordt door de overheid 

verlaagd. Daarom past CZ het kortingenbeleid 

aan. Dit heeft gevolgen voor de korting in het 

collectieve zorgverzekeringscontract dat KBO-

Kring Helmond bij CZ heeft afgesloten. 

Vanwege de wettelijke wijziging past CZ de 

korting aan en wordt 2,5% i.p.v. 5% op de 

basisverzekering. Geen korting op de 

aanvullende verzekeringen. Verzekerden 

krijgen in november persoonlijk bericht. 

  

Museumbezoek 

De Museum Plus Bus is een leuk initiatief en 

bestaat dankzij de Bankgiro Loterij. De reis 

werd gratis aangeboden.  

Op 30 september zijn we, de KBO-ers, met de 

Museumplusbus naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam geweest. Wat een prettige bus zo 

met de aanpassing voor ons met lage 

traptreden en ook nog een lift voor de mensen 

die in een rolstoel zo naar hun plaats gebracht 

kunnen worden.  

We hadden geen vertraging en de bus werd 

door de chauffeur keurig in de parkeergarage 

vlakbij het museumplein geparkeerd, daar 

stond de gastheer ons op te wachten en 

werden we voor de lunch naar de 
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Brasserie  het Zuiderbad gebracht alwaar er 

een heerlijke goede lunch geserveerd werd.  

Daarna  liepen we naar het museum.  We 

werden gesplitst in 3 groepjes ieder met een 

eigen gids, zij vertelde ons natuurlijk over de 

nachtwacht maar ook over Frans Hals en Jan 

Steen, na een uurtje kregen we zelf de tijd en 

die hebben we  goed gebruikt, we waren ook 

onder de indruk van de prachtige restauratie 

van het gebouw. Toen was het tijd om naar de 

bus te gaan en we werden zonder files keurig 

om half 6 weer bij de Rivierenhof afgeleverd.  

We hebben genoten van deze  mooie goed 

georganiseerde dag, mijn dank hiervoor. 

Hartelijke groeten, Coby Heidt-de Graaf 

 

Meer Bewegen voor Ouderen 

De gym club van de KBO met 30 trouwe leden 

bestaat 30 jaar!!!!!!!!!!!  Dit heuglijke feit 

hebben we op 2 okt. gezamenlijk gevierd. We 

werden op deze dag een uur eerder verwacht 

als normaal we Gym hebben. Om half tien 

moesten we in de LOOP zijn waar de koffie 

met gebak al klaar stond. Dat ging er wel in, 

het gebak was uitzonderlijk heerlijk.  

Rond half elf gingen we met auto’s richting 

stad waar we verwacht werden voor een 

rondleiding door het nieuwe Speelhuis. De 

gids liet ons een film zien over het werk van 

het ontstaan van het nieuwe Speelhuis. Hij 

vertelde hoe de verbouwing etc. etc. was 

verlopen. Wij allen waren zeer onder de 

indruk hoe de kerk was verandert in een 

theater. Daarna gingen wij weer terug naar de 

Loop waar een warme lunch klaar stond. 

Tijdens die heerlijke lunch werd Marietje v 

Stiphout in de bloemetjes gezet. Zij is lid 

vanaf het eerste uur en nog zeer actief. 30 

jaar lid in een 30 jarige club is toch een 

unicum. Met bedankjes aan de organisatie en 

de KBO voor hun bijdrage en ook het 

personeel van de Loop werd bedankt. 

 

 
Iedereen was zeer tevreden en we kunnen 

terug kijken op een geslaagde dag. 

Riet Verspaget, lid van de gezellige KBO gym 

club. 

 

85plus middag 

In het kader van de internationale dag voor de 

ouderen hebben wij de 85plussers 

uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst 

op 4 oktober in het restaurant van de 

Rivierenhof. Het was de ideale bijeenkomst 

voor de leden die niet meer vaak buiten 

komen. Met zo’n 50 personen was de zaal 

goed gevuld. Iedereen kreeg een kopje koffie 

of thee en de lekkere warme appel of 

kersenflap gepresenteerd. Het personeel en 

vrijwilligers van het restaurant zorgden goed 

voor de aanwezigen. Er werd volop geluisterd 
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en meegezongen met de herkenbare muziek 

van het duo FransJan. De aanwezigen 

maakten een gezellige praatje met de 

buurvrouw of buurman. Zo waren er ook oude 

bekenden van elkaar, b.v. enkele personen 

van de fietsgroep van weleer, die elkaar weer 

zagen. 

 
 

Onder het genot van een drankje werd er nog 

volop gepraat en gezongen. Het was een 

gezellig samenzijn en na afloop van de muziek 

werd de middag afgesloten door de voorzitter.  

Tot slot kreeg iedere 85plusser een bloemetje 

aangeboden. Die niet aanwezig waren kregen 

door enkele vrijwilligers op dezelfde dag nog 

een boeketje thuis bezorgd.  

 

 
Één van de vele bedankjes:  

Wij willen het bestuur hartelijk danken voor de 

fijne middag voor 85+. We hebben genoten, 

fijn weer eens gebuurt met oud bekenden van 

het koersballen en gym. Het was oergezellig, 

bedankt. 

 

Natuurpark de Groene Punt 

Op 21 Oktober 2019 vertrokken we met 18 

personen naar Natuurpark De Groene Punt. 

Onderweg voegden zich nog twee gidsen bij 

onze groep. We werden onderweg gewezen op 

de nestkastjes die ze kort geleden hadden 

opgehangen. Ook voor de uilen en 

boomklevers hangen er nestkastjes. We 

zagen ook vele paddenstoelen met echte rode 

met witte stippen en vele andere mooie 

soorten. Nadat we het kanaal overstaken 

kwamen we in de buurt van de Groene Punt. 

Hier hoorden we al mooie geluiden van 

diverse vogels. Daarna gingen we de natuur 

in en langs een lange pad kwamen we boven 

op een hoge zandberg, een mooi uitzicht op 

de omgeving. Hoe verder de natuur in hoe 

rustiger het werd. Verder liepen we langs de 

nieuwe Aa waar eerst een brugje was dat in 

de toekomst herplaatst wordt, bestemd voor 

wandelaars en fietsers. We kwamen bij een 

schuilplaats waar we de ijsvogel konden 

bespieden. Hier werd met succes foto’s van 

gemaakt. 

Daarna gingen we een steil pad omhoog en 

zagen we nog een mooi stukje natuur. 

Gelukkig is er geen toegang meer voor 

gemotoriseerde verkeer en ligt er ook geen 

afval meer. Bij de kanaalsplitsing 

aangekomen ligt een duiker die zorgt voor 

stromend water zodat de nieuwe Aa niet zal 

bevriezen. En dat de dieren die daar leven ook 

in de winter voedsel kunnen vinden. Bij een 

steil pad naar boven hadden we ook weer een 

mooi uitzicht op de natuur en zagen we 

uitwerpselen liggen die behoren blijkbaar van 

een vos. Weer terug aan het kanaal kwam 

plotseling een ijsvogel uit het bos en scheert 

dicht over het water oppervlak naar de 

overkant. Ook zagen we een buizerd uit het 

bos komen. Het is een prachtig gebied om van 

de natuur te genieten. Na een wandeling van 

ruim 2,5 uur kwamen we voldaan terug.  

Verslag van Nelly Flemminks Smid en Richard 

van Laarschot. 
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Amusementsmiddag met De Vrolijke Vijf 

U heeft enthousiast gereageerd aan de oproep 

om op 23 oktober naar de Brem te komen 

voor de amusementsmiddag met De Vrolijke 

Vijf. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee. 

Zeker omdat de leden uit Brouwhuis goed 

vertegenwoordigd waren. Bij binnenkomst 

kregen de leden twee consumptiebonnen en 

de niet-leden informatie over het 

lidmaatschap van KBO-Brouwhuis en over de 

voordelen die daaruit voort vloeien.  Na een 

welkomstwoord van de voorzitter kon het 

orkest beginnen want ook die hadden er veel 

zin in. 

  

 
 

Er werd snel mee gezongen en enkele gingen 

de vloer op om een dansje te wagen, na 50 

minuten was er tijd voor de pauze om iets te 

eten en drinken. Ook hier werd goed gebruik 

van gemaakt. 

Nadien werd door het orkest de polonaise 

ingezet en kwamen de beentjes van de vloer. 

Zeker ook toen men het liedje rode rozen van 

Jantje Koopmans speelde zong iedereen mee. 

 

 
 

De middag was voorbij gevlogen en iedereen 

had geweldig genoten. om 16.30 uur werd de 

middag afgesloten Hopelijk tot volgend jaar 

en allemaal bedankt namens het bestuur. 

  

Nieuws van KBO-Kring Helmond 

Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom 

via het secretariaat van de kring: 

secretaris@kbo-kringhelmond.nl 

 

Cubigo stopt 

Omdat KBO-geen overeenkomst meer heeft 

met Cubigo en anderzijds de websites van de 

kring en van de afdeling geheel vernieuwd 

worden of zijn, is het in stand 

houden van Cubigo niet meer 

nodig. Het account van kring 

Helmond is met ingang van 15 

oktober 2019 leeg gemaakt. Leden die 

gebruik maken van Cubigo kunnen dat 

gewoon blijven doen, alleen zullen er geen 

berichten meer van KBO-Kring Helmond in 

verschijnen. 

 

 “Dag van de Gezelligheid” 

Op 2 oktober gingen zo’n 48 ouderen samen 

naar de film in De Cacaofabriek en 12 ouderen 

kregen een rondleiding in Kasteel Helmond. 

Met een lekker kopje koffie vooraf. Na afloop 

werd hen ter plaatse een heerlijke lunch 

aangeboden waar nog gezellig werd 

nagepraat over de 

activiteiten. Deze activiteit 

was georganiseerd in de 

week #tegeneenzaamheid 

door de stichting Meedoen 

Helmond samen met de 

Helmondse ouderenbonden, 

Cultuur Contact en Lang Leve Cultuur. Aan de 

leden van de ouderenbonden is gevraagd om 

iemand mee te nemen. En dertigtal leden van 

KBO en PVGE reageerden op de uitnodiging. 

Zij of hij nam iemand mee die vaak alleen is, 

of er niet gauw op uit gaat om wat voor reden 

dan ook. Om samen te genieten van een 

gezellig dagje uit! 

Aan de deelnemers is gevraagd om geheel 

vrijblijvend een wens achter te laten. Van die 

mogelijkheid werd driftig gebruik gemaakt. Er 

leven onder ouderen grote zorgen over 

eenzaamheid, openbaar vervoer, huisvesting 

en armoede in de stad. We pakken deze 

punten op en gaan met onze 

maatschappelijke partners en gemeente in 

overleg om deze problematiek bespreekbaar 

te maken. Het was goed om te zien dat 

wethouder van Dijk (portefeuille o.a. 

mailto:secretaris@kbo-kringhelmond.nl
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ouderenbeleid) tijdens de lunch in De 

Cacaofabriek ook aanwezig was om van 

ouderen hun verhalen te horen.  

 
Ook werden individueel wensen op papier 

gezet. We zijn aan de slag om invulling te 

geven aan deze persoonlijke wensen en met 

de ouderen contact te leggen. Deze activiteit 

is zeker voor herhaling vatbaar. Wij houden u 

op de hoogte!  

Nog enkele reacties van de deelnemers:  

“Mijn kinderen wonen allemaal ver weg dus ik 

ben vaak alleen. Mijn buurvrouw van vier 

deuren verderop heeft gevraagd of ik mee 

wilde. Ik heb genoten vandaag en ben 

dankbaar dat dit wordt georganiseerd. Ik heb 

me nu aangemeld bij Lang Leve Cultuur en wil 

graag vaker meedoen.”  

“Bedankt voor de supergezellige ochtend! 

Kunnen jullie ook voor de slecht ter been 

zijnde ouderen voor vervoer zorgen?” 

 

Kortingslijst 

Wij zijn blij dat we 2 nieuwe bedrijven aan u 

voor kunnen stellen die meedoen met de 

kortingsactie voor onze leden. Het betreft 

Vacht en Decoratie (Markt 49), die 

voortreffelijke spullen heeft voor bescherming 

bij het risico op doorliggen/zitten maar ook 

mooie woondecoratie. De andere is  Eye Love 

(Markt 47) die speciaal voor onze leden enkele 

zondagen open is en wat nog meer bijzonder 

is dat de nazorg dan aan huis gebeurd. Een 

aangepaste kortingslijst kunt u vinden op de 

website van de kring: www.kbo-

kringhelmond.nl 

 

Website KBO-kring Helmond 

Met trots kunnen wij melden dat na KBO-

Brabant ook KBO-Kring Helmond haar website 

geheel vernieuwd heeft en een duidelijk 

Helmonds tintje heeft gekregen. We gaan die 

natuurlijk in de toekomst verder uitbouwen en 

u kunt er ook de huidige en enkele 

voorgaande pagina’s welke we in de Loop 

geplaatst hebben bekijken. Ook zijn al onze 

afdelingen bezig met hun eigen websites te 

moderniseren. Kijk maar eens op www.kbo-

kringhelmond.nl. 

 

KBO-Brabant gaat samenwerking aan 

met zorgverzekeraar VGZ, meer voordeel 

met de collectieve VGZ-zorgverzekering 

van KBO-Brabant 

Als de bladeren van de 

bomen vallen, vliegen u ook 

de aanbiedingen van 

zorgverzekeraars om de 

oren. Vóór 1 januari moet u 

namelijk beslissen welke zorgverzekering u 

kiest. Maar hoe maakt u de juiste keuze? Let 

u alleen op de premie en de korting of kijkt u 

óók naar de kwaliteit van het pakket? KBO-

Brabant wil het u zo eenvoudig en voordelig 

mogelijk maken. Samen met zorgverzekeraar 

VGZ heeft KBO-Brabant zowel een financieel 

als inhoudelijk aantrekkelijk aanbod 

ontwikkeld: een collectieve zorgverzekering, 

die gericht is op senioren en chronisch zieken. 

 

In 2020 gaat er weer het een en ander aan uw 

zorgverzekering veranderen, zoals de 

zorgpremie, de zorgtoeslag en de 

inkomensafhankelijke bijdrage. Een wijziging 

die veel Nederlanders aangaat, is de lagere 

collectiviteitskorting op de basisverzekering, 

De maximaal toegestane korting op de 

basisverzekering is door de overheid in 2020 

verlaagd van 10% naar 5%. De collectieve 

VGZ-zorgverzekering van KBO-Brabant speelt 

daarop in door u, naast een collectieve korting 

op uw basis- en aanvullende zorgverzekering, 

op andere wijze extra voordeel te bieden met 

meer service en ruimere vergoedingen. 

 

Uiterlijk 12 november moeten alle 

verzekeraars hun polisvoorwaarden voor 

volgend jaar bekend hebben gemaakt. Leden 

die nu reeds via de KBO-collectief verzekerd 

zijn bij VGZ krijgen alle informatie over het 

KBO-Brabant collectief persoonlijk 

thuisgestuurd. Anderen kunnen de informatie 

http://www.kbo-kringhelmond.nl/
http://www.kbo-kringhelmond.nl/
http://www.kbo-kringhelmond.nl/
http://www.kbo-kringhelmond.nl/
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vanaf 12 november vinden op de website via 

www.vgz.nl/kbobrabant en in de ONS van 

december vindt u straks ook alle informatie 

over de nieuwe collectieve VGZ-

zorgverzekering van KBO-Brabant. 

 

Of het nou om telefoonabonnement, krant of 

zorgverzekering gaat, bij een overstap naar 

een nieuwe aanbieder krijgt u doorgaans een 

cadeautje. Eenmalig. Bij onze collectieve 

VGZ-zorgverzekering krijgt u bij een 

aanvullende verzekering maar liefst élk jaar 

een vergoeding voor uw KBO-Brabant-

lidmaatschap van € 17,50 per verzekerde! 

Voldoende reden om lid te blijven van de KBO. 

Vertel dit ook aan uw vrienden en bekenden. 

Kijk vanaf 12 november op de website 

www.vgz.nl/kbobrabant voor meer informatie 

en/of lees de volgende editie van ONS. 

  

Nieuw van KBO-Brabant 

Pensioen informatiebijeenkomsten van 

KBO-Brabant voor leden en niet-leden 

In de maand november organiseert KBO-

Brabant vier regionale informatie 

bijeenkomsten over pensioenen.  

Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de 

Brouwer praten we u dan graag bij over de 

vele ontwikkelingen op dit gebied. 

 

Noordoost-Brabant: dinsdag 19 november, 

10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), 

locatie nog niet bekend; Zuidoost-Brabant: 

dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur 

(inloop vanaf 13.30 uur), d’n Bond in 

Veldhoven; Midden-Brabant: vrijdag 22 

november, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 

09.30 uur), ’t Plein in Udenhout; West-

Brabant: vrijdag 22 november, 14.00 – 16.00 

uur (inloop vanaf 13.30 uur), de Vossenberg 

in Oudenbosch. 

 

Gratis toegang voor leden en andere 

belangstellenden. Voor de precieze locatie en 

(verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-

brabant.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol. 

U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat 

dient tevens als toegangsbewijs.  

Daarom graag per persoon apart aanmelden. 

Graag tot ziens!  

 

 

 

 

 

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop 

28 nov. Bezoek Kerstmarkt Duitsland 

18 dec. Kerstviering in Zaal Vissers 

2020 

29 Jan. Bijeenkomst voor nieuwe leden 

  1 Feb. Carnavalsmiddag in samenwerking  

met CV De Brouwhazen. 

Strookje kan in een gesloten envelop 

ingeleverd worden bij of opgestuurd worden 

naar: Frits Branten, Rivierenhof 115 of bij  

Piet Meulendijks, Zeelenweg 6. Ook kunt u  

de  gevraagde informatie doorgeven via de  

mail pietmeulendijks@live.nl of via een  

bericht naar Piet via Cubigo of website  

www.kbo-brouwhuis.nl  

(deze opties is alleen bij betaling per bank). 

 
 

 

Aanmeldstrook kerstviering 18 december 

 

Naam --------------------------------------------- 
 
Adres  -------------------------------------------- 
 
Aantal personen --------------------------------- 
 
Betaling €17,50 0 contant 

 0 per bank NL57RABO 0154 5053 82    

 o.v.v. kerstviering 2019 

Dieetwensen graag doorgeven 

http://www.vgz.nl/kbobrabant
http://www.vgz.nl/kbobrabant
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/

