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MEDEDELINGEN NOVEMBER 2019 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Annemarie Griepink, Mientje van de Graaf, Fred van Renswoude, 
Leo en Coby Nieuwenbroek. Wilt u ook lid worden? De contributie is € 20,00 per jaar. Wordt nu lid en 
u betaalt slechts € 10,00 contributie voor de rest van 2019. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of 
kbonistelrode@gmail.com. 

Uitslag actie Rabo ClubSupport 

Dankzij de 309 stemmen, die zijn uitgebracht op onze vereniging, zal de Rabobank het 
mooie bedrag van € 1.483,20 aan ons overmaken. Hartelijk bedankt voor uw steun!  

Onze bezoekgroep zoekt versterking 

Leden, die ernstig ziek zijn of herstellen van een zware operatie, kunnen worden 
bezocht door een lid van onze bezoekgroep. De groep zoekt versterking. Vrijwilligers kunnen zich 
melden bij Beny Irijanan, tel.  06-1387 2455.  

Lezing “Groeien in ouder worden” 

Op donderdagmiddag 21 november houdt Martien van Duijnhoven in de Pas in Heesch een lezing over 
de kunst van het ouder worden.  Aan de hand van een diapresentatie laat hij zien hoe onze 
levenservaringen en levensvisie kleur geven aan ons leven en in het bijzonder aan onze manier van 
ouder worden. Met die vraag gaan we ook actief aan de slag. Daarom wordt iedereen verzocht om pen 
en papier mee te brengen. De lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Identiteit en Zingeving 
van de KBO Kring Bernheze. Zij begint om 14.00 uur in zaal de Misse. Vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. De toegang en de koffie zijn gratis. 
 

Doe mee: Kom in actie voor uw pensioen 

Stop met het arm rekenen. Pensioenfondsen maken al decennialang 
rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij 
het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 

0,5 procent rendement halen. Dat is absurd en niet realistisch! Wij eisen daarom van het kabinet dat 
het ervoor zorgt dat er een realistische en dus hogere rekenrente wordt toegepast. 
Bent u het hiermee eens en wilt u ook tekenen? Dat kan op http://kominactievooruwpensioen.nl/ 

Pensioeninformatiebijeenkomst op 19  november 

KBO-Brabant organiseert informatiebijeenkomsten over pensioenen. Samen met pensioenexpert Rob 
de Brouwer praten we u graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied. In onze regio vindt deze 
bijeenkomst plaats op dinsdag 19 november van 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) in 
Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24, 5473 CG Dinther. Gratis toegang voor leden en andere 
belangstellenden. Wel dient u zich vooraf aan te melden via www.kbo-brabant.nl.  

Onze nieuwe website is online 

Onze volledig vernieuwde website is vanaf 5 november online. Kijk eens op www.kbonistelrode.nl.  
De taak van webmaster is overgenomen door Gerda Gevers. Wij wensen haar veel succes. Een woord 
van dank aan Frans van der Lee, die de vorige website heeft beheerd. Berichten voor de website kunt 
u mailen naar kbonistelrode@gmail.com of schriftelijk bij het secretariaat op Hoogstraat 14.  

Programma CC Nesterlé 

Za 09-11 20:15 uur: Cabaret “Paasbest”, Max van den Burgt. Kaarten € 12,50 via www.nesterle.nl 
Za 23-11 20.15 uur: Cabaret “Schijtziek”, Mouna Laroussi. Kaarten € 12,50 via www.nesterle.nl 
Do 28-11 20.15 uur: Filmavond “Das schweigende Klassenzimmer“. Entree € 5,00. 
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