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Bingomiddag en Kerstviering 
Graag vragen we uw aandacht voor de komende activiteiten. De bingo/kien middag op maandagmiddag 
28 nov in de Kajuit. Aanvang 13:30u, kosten €10,00. Voor aanmelden, zie vorige nieuwsbrief. 
De kerstviering, inclusief 3-gangen diner en muzikaal entertainment, op maandagmiddag 19 december. U 
moet u zich aanmelden. Zie daarvoor de informatie verderop in deze nieuwsbrief. 

Leden nieuws 
Helaas moeten we het overlijden melden van de volgende leden : Harrie van Gestel, Thia Vorstenbosch-
van Kempen, Martien Spierings en Marietje Havinga. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Verslag vrijwilligersmiddag 4 nov 
Op vrijdagmiddag 4 nov hebben we gelukkig weer eens een gezellige middag kunnen organiseren voor al 
onze vrijwilligers met hun partner. Tafelgoochelaar Dries, een onderhoudende quiz en de smaakvolle 
produkten van friteskar ’t Lambertje zorgden voor een geslaagde middag in de Kajuit. 

Kerstviering maandag 19 december, Gasthuis                  aanvang 14:00u 
 

1. Opgeven : woe 30 nov 14-16 uur  in de Kajuit   Kosten : €20,00 pp (leden), niet leden €30,00 
U krijgt hiervoor koffie/thee met iets lekkers, 2 consumpties en een 3-gangen diner. De middag wordt 
sfeervol opgeluisterd met een muzikale entertainment. Zie opgavestrookje onderaan deze nieuwsbrief. 

Opgave strookje Kerstviering (ma 19 december Gasthuis) 
Naam/namen : ………………………………………………………………doet/doen mee met Kerstviering 19 dec 
Aantal : ……..   (graag gepast betalen) 

Verslag etentje Nachtegaal 17 nov 
Donderdag 17 november heeft een aantal leden met elkaar een etentje gehad bij de Nachtegaal. Het was 
gezellig met elkaar, en na afloop constateerde iedereen, dat het ‘lekker en goed was’.  

Gratis clinics handboogvereniging Amicitia 
Handboogvereniging Amicitia houdt op zaterdag 10 en 17 december een gratis clinic van 14-16u. Ook 

koffie/thee met iets lekkers, en een gezellige middag met kennismaking met de handboogsport. Dit vindt 

plaats in de sporthal (Bunderstraat). Aanmelden voor 1 of meerdere clinics kan telefonisch bij Wim van 

Uden, 06-55822198 of 073-5474388 of via email: wim.van.uden@sogeti.com.  

  
Teruggave geld lidmaatschap KBO bij zorgverzekering CZ en VGZ 
Bent u verzekerd (ziektekosten) bij CZ óf bij VGZ, én hebt u een aanvullende verzekering, dan bestaat de 

mogelijkheid om het KBO lidmaatschapsgeld (€22,50) terug te krijgen. Op de website van KBO-Brabant 

staat hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval 

nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u 

niet bij een van deze twee verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen naar een andere 

zorgverzekeraar? Denk dan eens aan een van deze twee! 

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november 

Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij VGZ, CZ of Zilveren 

Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk zorgverzekeringen op 073 – 303 64 

49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is deze helpdesk actief. 
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