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 Nieuwsbrief december 2019  

 

Het bestuur van KBO-Diessen wenst u 

prettige feestdagen, een fijne 

jaarwisseling en als goeds voor 2020 
 

Pieke, Henk, Janus, Wilma, Tine, Ine en Jac 

 

DECEMBER 
Fietsen: iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
Di 17 KBO-diner om 18.00 uur bij Herberg den Hemel 
Vrij 20 Kerstviering om 13.30 uur in Hercules 
 
JANUARI 2020 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
In januari is de grote zaal in de Nieuwe Eenhoorn nog niet te gebruiken voor activiteiten. 
2 t/m 6 jan. Groepsreis naar Lunteren 
Ma 6 Computerspreekuur 13.30 uur Elckerlyc    
Ma  13 Bingo 14.00 uur in de Hercules 
In januari geen KBO-diner bij een restaurant in  Hilvarenbeek   

 
KBO-Diner 

Dinsdag 17 december zijn we welkom bij Herberg den Hemel  in 
Hilvarenbeek voor een kerstdiner. Aanmelden bij mw. D. van Beurden 
013-2077487 of info@hergergdenhemel.nl kosten € 21,- 
In januari geen KBO-diner in een Hilvarenbeeks Restaurant. 
 
 

Op vrijdag 20 december hebben we een mooie Kerstviering in 
Hercules. Aanvang 13.30.  U ontvangt hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging die gemaakt is door onze kerstwerkgroep. 

  
De Vitaliteitsdagen op 7 november bij Ome Toon en 8 nov. in 
Hercules zijn zeer goed verlopen. Langer thuis blijven wonen en zo 
gezond mogelijk bezig zijn  zijn zeer belangrijk. Met de 
vitaliteitsdagen willen we hier aan meewerken en de deelnemers 
wat inzicht geven in hun vitaliteit. 
De deelnemers hebben 
meer zicht gekregen vele 
onderdelen die te maken 
hebben met bewegen. De 

reacties van de deelnemers waren bijzonder positief. In 
2020 zullen de vitaliteitsdagen gehouden worden in Esbeek 
en Haghorst. Maar alleen met bewegen zijn we er niet. Er 
zijn nog diverse onderdelen die ook zeer belangrijk zijn. 
Denk maar aan gezond eten en sociale contacten maken.  
In de komende nieuwsbrieven zullen we aan een paar 
onderdelen aandacht schenken. Vandaag → EET GEZOND 
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Zorgverzekering  2020  Eigen risico € 385,- 

U moet voor 2020 uw zorgverzekering verlengen of opnieuw afsluiten. 
Daarbij vraagt u zich mogelijk af:  Moet ik overstappen of kiezen voor een 
andere collectiviteit en welke aanvullende verzekering moet ik nemen naast 
mijn basisverzekering. 

De basisverzekering: Natura of Restitutie? 
Bij een natura polis heeft je verzekeraar een contract met de zorgverlener. 
Bij een restitutie polis kun je naar een zorgverlener van jouw eigen keuze gaan. 

De restitutie polis is  duurder dan de natura polis. 
In onderstaand schema kiezen we voor de natura polis en  

aanvullende verzekering met vooral fysiotherapie 
Moet ik overstappen en welke zorgverzekeraar? 

Als lid van de KBO heb je keuze uit een aantal collectiviteiten. We geven ze hierbij met de prijs per 
maand voor de basisverzekering en de gemiddelde aanvullende verzekering en 
tandartsverzekering.  

Aan u de keuze:     (overstappen voor 1 januari) 
VGZ collectief KBO Brabant   nr. 8771826 

Basis Ruime Keuze  €115,15  Aanvullend  beter   €  21,10    Tand   beter      €  22,50   
 

VGZ collectief      Thebe Extra (Wij-wel)    nr. 12000 
 BASIS Ruime Keuze €115,15 Aanvullend   beter   €  19,93    Tand  beter     €  21,37 

• Tot maximaal 32 behandelingen fysiotherapie 

• Tot € 700 budget voor preventieve cursussen en trainingen 

• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg 

• Tot € 1000 budget voor een mantelzorgmakelaar 

• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal € 25 per jaar 

• Voor uitgebreide informatie zie: www.vgz.nl 

• PS. Nr collectiviteit invoeren!! 

CZ collectief  KBO kring Beekland  nr. 003316513 www.cz.nl 
Basis op maat  € 117,93 Aanvullend Plus € 21,35 aanvullend 50+ € 18,50 Tand € 22,10 
 
CZ collectief   Thebe Extra (Wij-wel)  nr . 002358085 www.cz.nl 
Basis op maat   € 117,93 aanvullend plus€   20,28 aanvullend 50+ € 17,57 Tand € 20,99 
 
Interpolis via Rabobank 
Zorg Actief  € 116,50 Aanvullend (meer zeker) € 17,95 Tand (max € 250)  € 13,95 
 
CZ via AON v/h IAK (KBO-Brabant) 
Basis zorg op maat € 117,93  aanvullend Plus € 21,35 Tand € 22,10 
 
Zilveren Kruis via AON v/h IAK (KBO-Brabant) 
Basis zorg op maat € 121,69  aanvullend vitaal 1 € 19,90 Tand € 15,70 
 

De premie per jaar betalen geeft een extra korting van 1% . 
Als je met je aanvullende verzekering wil overstappen dan geldt de mogelijk van een medische 
acceptatie. Als je het risico van medische uitsluiting loopt, sluit dan niet over. 
Als je handig bent op internet dan is een digitale polis aan te raden. Bijna alle 
verzekeringsmaatschappijen hebben die inmiddels en de premie is lager. 
Zijn er nog vragen bel dan onze ouderenadviseurs van KBO Diessen: 
Jac  Linnemans: 5041497    Jos van den Corput: 5041810 

 

http://www.vgz.nl/kbobrabant
http://www.cz.nl/
http://www.cz.nl/

