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Waarom is onze vereniging
aangesloten bij KBO Brabant
















Het lidmaatschap bij KBO Brabant is notarieel vastgelegd in
onze statuten.
Collectieve licenties Buma/Stemra en Sena. Dit geeft meer
mogelijkheden en financiële voordelen bij muziek draaien,
een zangkoor dat optreedt of een dansmiddag die we
organiseren. Kosten kunnen oplopen tot € 500,-.
Gratis verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid.
Gratis verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.
Gratis verzekering voor collectieve schadeverzekering
vrijwilligers.
Belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en lokaal
niveau, in het bijzonder op het gebied van inkomen & werk,
wonen & mobiliteit en welzijn & zorg.
Voordelige zonnepanelen, E-bikes en energie.
Korting op artikelen via de webshop Onsledenvoordeel.
Toegang tot de KBO-datingsite Groet & Ontmoet, voor het
vinden van een levens-, stap-, reis- of klusmaatje.
Een ledenpas, waarmee het lid korting krijgt bij lokale
bedrijven en bij activiteiten die KBO-Brabant organiseert.
Deelname aan activiteiten van KBO-Brabant, zoals bijeenkomsten van de werkgroep Identiteit & Zingeving, Golftoernooi, Bridgekampioenschap, wedstrijden, reizen, congres.
Deelname aan het tablet-project en toegang tot Ons platform.
Elf keer per jaar het ledenmagazine Ons.
Toegang tot relevante informatie via de website www.kbobrabant.nl.
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Telefonische vraagbaak voor vragen op het gebied van
juridische of maatschappelijke aangelegenheden of inkomen.
Ondersteuning, begeleiding en cursussen voor
ouderenadviseurs.
Premieplan voor extra inkomsten voor onze afdelingen.
Onze vereniging krijgt per lid € 1,00 retour omdat we een
eigen kring zijn.
Collectiviteitskorting op uw zorgverzekeringen;
Vergoeding rijbewijskeuring bij aangesloten keuringsartsen.
o 8 extra behandelingen fysiotherapie.
o Extra vergoeding van maximaal € 500,00 voor
geneesmiddelen waarvoor bij de apotheek een eigen
bijdrage verplicht is. De rekeningen die u ontvangt voor
deze eigen bijdrage mogen ingediend worden. Als u elke
maand € 8,00 moet bijbetalen levert dit per jaar al snel
€ 96 op.
Elke week een digitale nieuwsbrief waarin te lezen is met
welke landelijke acties het hoofdbestuur momenteel bezig is.
Daarnaast staan in de nieuwsbrief vaak aankondigingen van
grotere evenementen waar leden aan mee kunnen doen.
Tevens is op de website van KBO heel veel belangrijke
informatie te vinden over alles wat voor senioren van belang
kan zijn.

Kerstviering 13 dec 2017
Zaal open vanaf 15.30 uur.
Aanvang: 16.00 uur
Kerstspel en zang: 16.15 uur door leerlingen van De
Leeuwenkuil
Kerstbrunch: 17.00 uur
Optreden Charm: 18.00 uur
Afsluiting: 20.00 uur
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Computerdeskundigen gevraagd
Onze vereniging ondersteunt via het Internetcafé al zo’n 15 jaar
computergebruikers. We merken, dat er steeds meer vraag komt
naar lessen over de iPad en Android tablets.
Daarom zijn we een tijdje geleden gestart met lessen in
groepsverband. De instructeur wordt daarbij ondersteund door
vrijwilligers die de cursisten aanwijzingen geven tijdens de les.
We hebben momenteel behoefte aan uitbreiding van deze groep.
We zoeken daarvoor mensen met een iets meer dan gemiddelde
ervaring met deze apparaten en die het leuk vinden om deze
kennis aan anderen over te dragen.
De lessen zijn gemoedelijk en gezellig en worden meestal tijdens
wintermaanden gegeven. Degenen die onze groep willen komen
versterken, kunnen voor meer informatie contact opnemen met
Kees de Haas, tel 0487 501 533 of khaas1951@kpnmail.nl

Let op: Belangrijke mededelingen
Alle activiteiten gaan gewoon door tot en met 22 dec., behalve het
biljarten. Op 21 en 22 dec. worden de biljarts verhuisd.
Op dinsdag 12 dec. is er handwerken/kaarten tot 15.15 uur i.v.m.
oefenen voor de Kerstviering door de kinderen.

Begeleid(st)er voor onze fietsclub
Wie heeft er zin en tijd om het komende seizoen 2018 Wilhelmien
Romijnders te assisteren bij de fietstochten die om de twee
weken gehouden worden. In seizoen 2019 gaat Wilhelmien
stoppen en we zoeken dus een plaatsvervang(st)er.
Doorgeven aan Wilhelmien of Kees de Haas.
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Ouderenadviseurs gevraagd
We zijn op zoek naar ouderadviseurs die na een korte cursus
onze leden met raad bijstaan bij allerlei vragen en problemen
waar ze zelf geen oplossing voor weten te vinden.
Ons team heeft behoefte aan uitbreiding om deze dienstverlening
optimaal te kunnen blijven bieden.

Mededelingen van alles wat:
Gevraagd: plastic kratten te leen om glaswerk, kop en schotels,
boeken, etc. te verhuizen. Afleveren op donderdag 21 dec. tussen
11.00 en 12.00 uur bij Gé van Hees.
Wie heeft een buitenbrievenbus voor onze vereniging?
Op donderdagmiddag 21 dec. gaan we de dansvloer
demonteren. Wie komt ons helpen? Meld je bij Gé van Hees.
Na de Kerst, 27 en 28 dec., gaan we verhuizen. Meld je aan bij
Gé van Hees want vele handen maken licht werk.

Attentie, attentie, attentie!!!
Op zaterdag 6 januari 2018 wordt onze nieuwe zaal geopend.
Vanaf 14.00 uur zijn alle leden van harte welkom om onze nieuwe
accomodatie te bewonderen en iedereen een mooi 2018 te
wensen onder het genot van een drankje en een hapje.

CARNAVAL 2018
Zoals alle jaren is er weer een PRONKZITTING van de
BROAIERS en wel op vrijdag 26 januari 2018.
Voor deze avond zijn kaartjes te bestellen voor € 5.bij NEL v d HURK. Tel. 0487-593255.
Bestellen vóór vrijdag 5 januari 2018.

