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MEDEDELINGEN KERST 2021 

 

Kerstwens 

Het bestuur wenst alle leden en familie een heel fijn en gezond 2022. 
Laten we hopen dat we elkaar het komende jaar weer meer kunnen ontmoeten. 
Wacht niet voortdurend op een bijzondere dag,  
maar ontdek in elke dag wat moois en lach. 
Geniet van alles wat jouw hart mag raken 
want het zijn die kleine dingen, die het leven bijzonder maken. 
 

Incasso contributie 2022 

In de ledenvergadering is de contributie 2022 vastgesteld op € 20,00 voor gewone leden en  
€ 10,00 voor gastleden. Voor leden die een machtiging hebben gegeven zal incasso plaatsvinden 
in de week van 3 januari. Bij de overige leden zal de contributie contant worden geïnd, tenzij zij het 
zelf overmaken op NL 09 RABO 0137 1093 93 ten name van KBO afdeling Nistelrode.  

Nieuwe leden 

Nieuwe leden zijn nodig om ons vereniging vitaal te houden. Kent u iemand, die nog geen lid is? 
Doe een aanbeveling om lid te worden. De contributie voor het hele jaar 2022 is slechts €  20,00. 
Bel 06-83657720 (Gerda Gevers) of e-mail naar info@kbonistelrode.nl. 

Nesterlé moet weer sluiten 

Het kabinet heeft een harde lockdown afgekondigd in ieder geval tot en met 14 
januari 2022. Nesterlé gaat dus tijdelijk weer op slot. Gevolg is, dat we moeten 
stoppen met alle activiteiten. De bibliotheek mag wel open blijven. 

ONS magazine slaat een maand over 

KBO-Brabant heeft besloten om deze maand geen magazine uit te brengen. De volgende editie 
verschijnt nu 24 januari 2022. 

Zorgverzekering VGZ exclusief voor leden 

Als KBO-lid krijgt u korting op een zorgverzekering van VGZ. U heeft daarvoor uw 
lidnummer (ledenpas) nodig en het collectiviteitsnummer 87718266. U krijgt 4% 
korting op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekering. En extra 
vergoedingen, waaronder uw KBO-contributie.  
Al verzekerd bij VGZ? U kunt uw bestaande polis makkelijk omzetten. Overstappen? Geen 
probleem, er is geen medische selectie. Meer info op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  of bel 
rechtstreeks met VGZ: 0900-84 90. 

Uw KBO-contributie retour via VGZ 
Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt u de KBO-
contributie vergoed tot een maximum van 25 euro per verzekerde. Ook in 2022 geldt dit weer! 
Regel het online via de website www.kbo-brabant.nl/contributie-retour. Bent u digitaal niet zo 
handig, bel dan KBO-Brabant op 073 – 644 40 66. 

Kluscafé Loosbroek 

Elke 3e zaterdag van de maand is het kluscafé in Loosbroek geopend. Voor het eerst in 2022 is dat 
op 15 januari van 09.30 tot 11.30 uur. Locatie: Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7. Geef uw 
apparaat een tweede kans, weggooien kan altijd nog. Informatie: Jan van Eerd, tel. 0412-480658. 
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