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MEDEDELINGEN DECEMBER 2020 
Nieuwe leden 
Welkom aan onze nieuwe leden: Arie en Bea Sterk, Mari van Breda en Els Toonen. Ook lid worden? 
De contributie is € 20,00 per jaar. Wordt nu lid en u betaalt geen contributie voor de rest van het jaar 
2020. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of stuur een bericht naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 
We betreuren het overlijden van: Nellie Verkuijlen-van Peufflik (71 jaar), Riet Hofman-van Duijnhoven 
(79 jaar), Antoon Adriaanse (75 jaar), Adriaan van de Middegaal (84 jaar), Mieke Wijdeven-van de 
Biggelaar (84 jaar), Jo Langenhuizen (86 jaar) en Mien van den Heuvel-Wijdeven (91 jaar).  

Uitslag actie Rabo ClubSupport 
De actie van de Rabobank brengt weer een leuk bedrag in de clubkas. Er zijn 243 stemmen 
uitgebracht op onze vereniging, wat een totaalbedrag van € 1.245,15 heeft opgeleverd. Iedereen, die 
op ons heeft gestemd: BEDANKT!! Hiermee kunnen we weer veel doen voor onze leden.. 

Nesterlé vanaf 19 november weer open 
Na een gedwongen sluiting van 2 weken kon Nesterlé haar deuren op 19 
november weer openen. Activiteiten kunnen weer plaatsvinden onder 
dezelfde voorwaarden, die eerder golden. Draag een mondkapje bij 
binnenkomst, houd afstand en volg de aangegeven looproute. De bar blijft 
nog gesloten. Zelf een (non-alcoholisch) drankje meebrengen mag.  

Collectiviteitskorting bij VGZ en Centraal Beheer 
De premie voor de basisverzekering VGZ Ruime Keuze is € 124,45 per maand. Als 
KBO-lid krijgt u hierop 4% korting. De korting op de aanvullende verzekering is 
verhoogd naar 15%. Kijk voor meer informatie op blz. 33 van de Ons van december. 

Nieuw is de samenwerking met Centraal Beheer voor schadeverzekeringen. De korting 
varieert van 10% op de autoverzekering, 8% op opstal en inboedel tot 5% op de 
rechtsbijstandsverzekering. Deze gelden ook voor bestaande polissen bij Centraal 
Beheer. Houdt www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel in de gaten voor de link naar de 
speciale website van Centraal Beheer. 

Ontvang uw KBO-contributie terug bij VGZ 
Als u aanvullend verzekerd bent onder het collectief van KBO-Brabant kunt u bij VGZ kunt u ook uw 
contributie terug ontvangen. Het indienen van een declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig. Hoe dat 
gaat, leest u op blz. 33 van de Ons van december.  
Heeft u voor 2020 de contributie nog niet gedeclareerd bij VGZ? Doe dat alsnog. Stuur dan een kopie 
van uw ledenpas en een kopie van het betreffende bankafschrift met daarop uw klantnummer naar  
VGZ, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven.  

Ons Prijzenfestival 
In de Ons van november en december staat wat u kunt winnen bij Ons 
Prijzenfestival. Ons Ledenvoordeel geeft 106 prijzen weg ter waarde van ruim  
€ 22.000,- !! Om kans te maken dient u zich uiterlijk 31 december in te schrijven via 
www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival. Hebt u geen emailadres of hulp nodig bij 
het inschrijven? Bel de KBO-klantenservice op 085-486 3363. Zij helpen u graag! 

Helpdesk digitale media   
Juist in deze tijd is het van belang, dat u om kunt gaan met digitale media, 
zoals laptop, tablet of smartphone. Steeds meer zaken kunt u online 
regelen. Het onderhouden van contacten gaat gemakkelijk met whatsapp, 
facetime of e-mail. Onze vrijwilligers wijzen u graag de weg. Mail uw 
hulpvraag naar kbonistelrode@gmail.com. Of bel Wim Timmers 0412-403639 
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Theaterprogramma CC Nesterlé  
Zaterdag 12-12, 19.30 en 21 uur: Ed Struijlaat ‘Alles op rood’. 
Kaarten € 15,00 via ticket@nesterle.nl. 
Donderdag 17-12. 19.30 uur: Film Little Women. Kaarten à  € 5,00 via ticket@nesterle.nl.  
Woensdag 23-12, 15.00 uur: Vakantiefilm “Spookuil”, een kerstfilm voor het hele gezin.  
Kaarten à € 2,50 via ticket@nesterle.nl. 

Verzoek om informatie voor rechtszaak pensioenen  
KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben een procedure 
aangespannen over de Pensioenwet. Op 27 november is de eerste 
zitting.   
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja 
hoeveel leden pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen 
van een van de volgende fondsen: SBZ Pensioenfonds,  Pensioenfonds 

Detailhandel,  Pensioenfonds Metaal en Techniek, Pensioenfonds van de Metalelektro,  Algemeen 
Pensioenfonds Centraal Beheer,  Pensioenfonds PNO Media. 
Indien u als KBO-lid tevens deelnemer bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u 
zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of 
telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder 
te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november! 

Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 
December is bij uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) 
en vooral ook om vooruit te kijken. Aandacht voor zingeving blijkt 
ook bij te dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden. 
Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of over de 
laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer behoefte aan 
zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) 
in gesprek gaan over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg brengen. 
Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons 
aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar om 
met u in gesprek te gaan!  

Het mantelzorgcompliment 
Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te 
maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Mantelzorg is alle hulp aan een 
hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Bij mantelzorg wordt vaak meteen 
gedacht aan mensen die bijvoorbeeld voor hun dementerende partner of ouder zorgen. Maar er zijn 
meer situaties denkbaar. 
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je 
(hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag 
en ze kunnen er niet zomaar mee stoppen. 

De gemeente Bernheze kent het mantelzorgcompliment. De zorgvrager kan 
het compliment aanvragen voor zijn of haar mantelzorgers. Dit jaar is het 
compliment een diner/lunchbon ter waarde van € 50,00. Het compliment 
kan voor 2020 nog aangevraagd worden: www.bernheze.org zoekterm: 
mantelzorgwaardering. De zorgvrager moet woonachtig zijn in Bernheze. 
Hebt u vragen rondom mantelzorg (ondersteuning, mogelijkheden, 
overbelasting etc.), neem dan contact op met ONS welzijn, het sociaal team 
Bernheze, contactpersoon Leny Janssen 06-40711467.  

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 
U kunt ook per email onze berichten ontvangen. Wij willen op deze manier aan onze leden een extra 
service bieden. Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef het door op kbonistelrode@gmail.com. 
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