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MEDEDELINGEN FEBRUARI 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan ons nieuw lid: Henk van Doorn. Ook lid worden? De contributie is € 20,00 per jaar. 
Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of stuur een bericht naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van: Jan van Dijk (92 jaar), Thea Ketelaars-van de Rijdt (86 jaar), Cor 
van Schaijk (76 jaar), Broer van Tilburg (85 jaar), Richard van Dijk (87 jaar), Anna van de Laar-van 
de Ven (91 jaar), Cor van Beek (90 jaar), Joke van Venrooij-de Wit (92 jaar), Truus Verstegen-van 
den Broek (93 jaar).  

Tarief contributie 2021 

De  contributie voor het jaar 2021 bedraagt € 20,00. Omdat we afgelopen jaar weinig 
evenementen konden organiseren, waar we contributiegeld aan wilden besteden, heeft het 
bestuur besloten om een deel van de contributie 2020 terug te betalen. Dit bedrag van € 5,00 is 
verrekend bij de incasso van  de contributie over 2021. Deze restitutie geldt voor iedereen, die lid 
is in 2021 en in 2020 contributie heeft betaald. 

Nesterlé blijft gesloten 

De regering heef op 12 januari aangekondigd dat de “harde 
lockdown” in ieder geval tot dinsdag 9 februari 2021 zal duren. 
Als gevolg daarvan blijft Nesterlé tot en met die datum gesloten 
voor alle activiteiten.  

Verhoging consumptieprijzen Nesterlé 

Het bestuur van Nesterlé laat weten, dat voor consumpties vanaf 
1 januari 2021 € 0,10 meer moet worden betaald. 

Jaarvergadering wordt uitgesteld 

Onze jaarlijkse ledenvergadering staat gepland voor 22 februari 2021. Gezien de nog steeds 
ernstige risico’s heeft het bestuur besloten om deze vergadering uit te stellen tot een nader te 
bepalen datum.  

Uw KBO-contributie retour via VGZ 
Heeft u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief van KBO-
Brabant? Dan kunt u uw KBO-contributie terug ontvangen. Hiervoor dient u een 
bewijs van lidmaatschap én betaling van uw contributie bij VGZ in. Hoe dat gaat 
leest u op pagina 33 van de Ons van december of op www.kbo-
brabant.nl/contributie-retour/ .  
Niet digitaal actief? Bel naar KBO-Brabant, tel. 073-6444066. Houdt uw lidnummer en VGZ-
klantnummer bij de hand. 
Let op: Indien u en uw partner beiden KBO-lid en bij VGZ aanvullend verzekerd bent, dient u het 
formulier voor ieder van u apart in te vullen. 

Belastinginvulhulp KBO Nistelrode  

De KBO-belastingservice richt zich op AOW-gerechtigden, met een inkomen tot € 35.000 voor 
alleenstaanden en tot € 50.000 voor gehuwden/samenwonenden. De vergoeding voor deze 
categorie is vastgesteld op € 15,00 per adres. Andere senioren kunnen wij helpen op persoonlijke 
titel. De invuller bepaalt zelf de vergoeding. Deze is o.a. afhankelijk van de bewerkelijkheid en 
fiscale problematiek van de aangifte. Maak een afspraak met één van onze invulhulpen: Jo 
Lamers tel. 611708, Jan Raaijmakers tel. 611943, Cees van Gestel tel. 06-5333 6028, Wim 
Timmers tel. 403639.  

Lees verder op de volgende pagina… 
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Rectificatie telefoonnummer ouderenadviseur 

In de informatiefolder van vorige maand is helaas een typefout geslopen. Het telefoonnummer van 
Jan Raaijmakers moet zijn 0412-611943. 

 

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. 
 

Informatie over de  COVID- vaccinatie 

Eindelijk is het zover! De eerste covid-vaccins zijn goedgekeurd om 
te worden toegediend. Sinds 18 januari kunnen mensen, die niet in 
de zorg werken, een oproep voor vaccinatie verwachten.  
Als eerste zijn bewoners van verpleeghuizen aan de  beurt.  
 
Volgens de voorlopige planning wordt vanaf half februari  
begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. 
Thuiswonenden van ouder dan 75 jaar en niet mobiele 

thuiswonenden van 60-75 jaar door de huisarts. En thuiswonenden van 60-75 jaar op een centrale 
locatie bij de GGD. Wanneer u aan de beurt bent hangt van uw leeftijd af. De oudste mensen 
mogen het eerst. De voortgang is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende 
vaccins. 

 

Zelf een afspraak maken 

Wacht totdat u een brief ontvangt met een oproep om u te laten vaccineren. Zodra u die brief heeft 
ontvangen,  maakt u zelf een afspraak voor de vaccinatie. Dat doet u door te bellen met het 
landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat 
meer informatie daarover. U wordt nooit zo maar gebeld om een afspraak te maken. 

 

Pas op voor oplichters! 

Oplichters maken nu ook misbruik van de wens van veel senioren om zo snel mogelijk in 
aanmerking te komen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Zij worden benaderd (gebeld) uit 
naam van een instelling (bijvoorbeeld de GGD) om een afspraak te maken voor vaccinatie. 
Daarvoor moeten zij via Whatsapp een bedrag overmaken. Dat bedrag krijgen zij volgens de 
beller terug van de verzekering. Dit is helemaal niet waar! 
 

Maak geen geld over. De vaccinatie tegen het covid virus is gratis!! U krijgt altijd een 

uitnodigingsbrief voor COVID-vaccinatie. 

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. 

Meldpunt ziekenbezoek 

Graag worden we op de hoogte gesteld, als een lid ernstig ziek is of herstelt van een zware 
operatie. Zodra dit verantwoord is kan een vrijwilliger van onze bezoekgroep het betrokken lid 
bezoeken. Meldpunt voor ziekenbezoek: Beny Irijanan, tel. 06- 1387 2455.  

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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