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 Voorwoord 

Beste mensen, wij hopen dat jullie nog allemaal 

gezond, deze tijd, tot zover zijn doorgekomen. 

Volgens de laatste media berichten gaat het weer 

beter. Dus houden we ons nog even aan de 

basisregels. Ben vooral creatief met de bezoek- 

regels thuis of aan anderen of naasten. Beeldbellen 

kan ook nog steeds en is een goed alternatief voor 

gemis aan contact. Ik hoop vooral dat we voor de 

komende Kerstmis leuker nieuws krijgen en dat we 

u terug kunnen zien op onze kerstviering. Onze 

wens is voor iedereen in Kerstsfeer met familie, 

kinderen of vrienden door te kunnen brengen. 

Voorzitter Henk Stoop 

 Programma 2020 

Activiteiten, zoals vermeld in ons 

programmaboekje, gaan of zijn in november 

wegens corona weer niet doorgegaan. Het 

betreffen: Ouderengym, Koersbal, Bridge, Samen 

eten, Inloopmiddagen, High Tea voor 80-jarigen. 

Bridge heeft zelfs besloten, gezien de 

vooruitzichten en mogelijkheden in D’n Boogerd, te 

stoppen tot 2021. Alhoewel D’n Boogerd officieel 

nog open is, achtten wij het als Bestuur, niet 

verantwoord om aan activiteiten deel te nemen. 

Zelfs in december is het nog maar de vraag wat er 

nog door kan gaan. Wij vrezen vooral onze 

prachtige Kerstviering op 17 december. Wij houden 

u op de hoogte.  

 Quizboek 

Beste puzzelaars, heeft u ondertussen het 

puzzelboek ingevuld en afgeleverd bij de 

bestuursleden?  

De sluitingsdatum is 23 nov dus kan nog net. 

De uitslag van de 10 winnaars wordt geplaats in de 

Nieuwsbrief van 21 december. 

 

 High Tea 80-jarigen 

Beste 80-jarigen, nog gefeliciteerd met je 

verjaardag in 2020. 

Graag hadden we je 

(eventueel met 

partner) uitgenodigd 

voor een High Tea 

samen met andere 80-

jarigen maar dat gaat 

helaas in deze 

zorgelijke tijd niet. Het 

KBO Bestuur heeft 

besloten de High Tea 

bij jullie aan huis te 

bezorgen zodat je 

samen met elkaar deze bijzondere verjaardag toch 

nog een beetje kunt vieren. Heel veel plezier en 

geniet ervan. Namens het KBO Bestuur Rita en 

Mien. 

 Rabo Club Support 

Leden van Rabobank De Kempen hebben tijdens de 

stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de 

deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

Naam: KBO-Vessem, senioren 

Bestedingsdoel: Ontmoeting in het eigen dorp  

Bedrag: € 273,73 

 Collectiviteitskortingen  

Zorgverzekeringen veranderen hun collectiviteit 

kortingen in 2021.  

Voor meer informatie, ga naar onze website: 

https://www.kbo-vessem.nl/ledeninformatie/ 

 

Hieronder volgt een korte samenvatting: 

 VGZ verhoogt collectiviteitskorting voor KBO-

leden in 2021. 

 Uw KBO-contributie 2021 retour via 

zorgverzekeraar VGZ. Als u een aanvullende 

zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief 

van KBO-Brabant, dan kunt u ook in 2021 uw 

KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour 

ontvangen.  

 Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden 

van KBO-Brabant 

 

Voor meer informatie over deze collectiviteits-

kortingen is ook verkrijgbaar op het secretariaat of 

via secretariaat@kbo-vessem.nl 

 Personalia 

Overleden 31 oktober 2020: Martien van de Pas, 

93 jaar. 

Wij wensen de familie veel sterkte. 
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