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Beste leden,
De donkere dagen voor Kerstmis zijn weer aangebroken, vroeg donker en ‘s morgens later
licht. Let vooral op: de oplichters zijn weer onderweg, open uw deur niet als u niet zeker
bent wie er voor de deur staat. Kijk, indien mogelijk, eerst even door het raam.
Of laat een spionnetje monteren in de deur om te zien: is het iemand die je kent.
Maar als overdag het zonnetje schijnt ga er dan even op uit, vitamine D op doen in de zon.
Vergeet niet om ’s avonds de verwarming omlaag te zetten, hou hem op ca. 17 graden dan
is het ‘s morgens ook niet te koud.
Sinterklaas en zijn pieten staan ook al voor de deur, laat ze niet voorbij gaan en geniet met
uw kinderen en kleinkinderen van een heerlijk avondje.
En dan is het weer Kerstmis en Nieuwjaar, dit jaar zonder vuurwerk? Laten wij het hopen.
Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 toe. Blijf allen gezond
en hopelijk zien wij elkaar op de jaarvergadering in januari.
Peter van Lier,
Voorzitter

HELAAS HELAAS HELAAS HELAAS
Beste leden, zoals u misschien al had verwacht moeten wij het kerstdiner afblazen.
De restaurants zijn niet open en we verwachten niet dat ze open gaan voor Kerstmis.
Indien open, dan mogelijk met een beperking van max. 3 personen per tafel en dat is niet
gezellig voor ons als KBO. MAAR we laten u NIET IN DE STEEK.
Om u te laten weten dat wij u niet vergeten zijn, is er bij deze Ons een presentje voor ieder
lid van de KBO-BREDA-OOST.
Wij hopen dat u het lekker vindt en geniet ervan.
Namens het hele bestuur wensen wij U
FIJNE KERSTDAGEN en een GEZOND 2021.
Raar he, dat wij u nu al Nieuwjaar wensen, maar de volgende ONS en nieuwsbrief komt
mogelijk de laatste week van dit jaar of in de eerste week van het nieuwe jaar.

AGENDA
Zoals u begrijpt, kunnen we nog niets zeggen over onze activiteiten in 2021.
Dat wil niet zeggen dat wij er niet mee bezig zijn, maar we weten nog niet wanneer er iets
kan worden georganiseerd. Wij hopen u dat in nieuwsbrief 1 van 2021 te kunnen vertellen.
Blijf gezond en tot in 2021
Netty Braspenning 076 5714072
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VERZEKERINGEN
VGZ verhoogt collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021
De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende
zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd:
• 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%)
Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen:
• Tot 32 behandelingen fysiotherapie.
• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar.
• Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of
slaaptherapie).
• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde.
Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting
(was 0%).
Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBOBrabant, dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour
ontvangen. Het indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig.
• Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering
contributie 2021 volledig in.
U vindt het formulier op https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
• Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit
bewijs van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van
lidmaatschap staat hierover een uitleg.
Bent u niet digitaal actief?
• Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw
KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier
dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe.
• U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post
in bij VGZ.
Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd
bij VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel
ieder apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of
telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant.
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij VGZ (op de
oude manier)?
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Collectiviteitskorting van Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant
De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke
afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe
groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste
ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen
daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij
Centraal Beheer.

Rabo ClubSupport 2020

Zoals u ziet,
heeft Rabo ClubSupport 2020
een bedrag van € 109,22 opgeleverd.

Foutje
De kruiswoordpuzzel van nieuwsbrief 11, was dezelfde als de puzzel van nieuwsbrief 10.

PRIJSPUZZELEN
Leden van KBO Breda Oost mogen de oplossing van de kruiswoordpuzzel op pagina 4
inleveren bij onze secretaris Jac van Poppel, Eekhoornstraat 6B5, 4817 ES of e-mail
jacpop@hetnet.nl of tel 076 5653511 maar dan liefst na 18.30 uur.
Tussen de goede inzenders zal worden geloot. De winnaar krijgt bericht en zal in de eerst
volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23
modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel
32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41
Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48
melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60
brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging
71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift.
Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8
glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16
gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot
25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36
tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49
loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61
plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71
schapengeluid.
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