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Nieuwsbrief December 2020 

 
Met gezonde spanning keken we dinsdagavond 17 november om 19.00 uur naar 
de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Na 

wat schouderklopjes, we gaan de goeie kant op, tóch een tandje erbij. Het moet 
nóg beter. Wel wat ruimte voor bioscopen, musea, dierenparken, sportscholen, 

zwembaden. De vrijheid in huiselijke kring  
blijft beperkt. 

 
Toch gloort er licht aan het eind van de tunnel, als vaccins en verhoogde 

testcapaciteit ingezet gaan worden, kunnen we in het voorjaar versoepeling van 
de regels en minder vrijheidsbeperking verwachten.     

       
De agenda voor november en december beperkt zich tot wandelen en fietsen. DE NIEUWE 
EENHOORN blijft voorlopig gesloten. Er vinden géén activiteiten plaats.   

 
 

DECEMBER 
Wandelen: Iedere maandag, voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief      
Fietsen:  Iedere donderdag, voorlopig in kleine groepjes op eigen initiatief  
Kerstdiner     i.v.m corona vervalt het kerstdiner van 16 december    
                       bij de Brouwerij in Baarschot 
    
 
 
 
Beste KBO – leden 
We gaan zo langzamerhand naar het einde van 2020. Een heel bijzonder en apart jaar waarvan we 
nu de laatste twee maanden beleven. Normaal gesproken maanden met heel veel (familie) 
activiteiten waarvan de voorbereiding vaak ook al heel genoeglijk is. 
Bijvoorbeeld als oma en opa het Sinterklaasfeest van de kleinkinderen intens meebeleven. Hoe het 
dit jaar allemaal zal gaan??? Samen zoeken naar de beste vorm waarbij iedereen zich toch gelukkig 
voelt.                            We hebben kunnen zien hoe de landelijke intocht                                  

                                                        van de goed heilig man een geweldig mooi                      
                                                                   gebeuren werd wat zelfs voor ons ouderen ook 
                                                                   nog wel wat nostalgische gevoelens opriep.                                                                                                                                                                                                                         
                                                                   Probeer samen met uw familie creatief te zijn en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                   te zoeken naar leuke oplossingen dan weet ik 
                                                                   zeker dat ook voor u het Sinterklaasfeest toch                                                                                                                                  

                                                              weer een leuke happening gaat worden.      
                                                              Ik wens iedereen daar vooraf al veel plezier bij! 
                                                               
                                                         Sjef van Roovert (voorzitter) 
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Zorgverzekering  2021  Eigen risico € 385,- 
U moet voor 2021 uw zorgverzekering verlengen of opnieuw afsluiten. Als u 
niets wilt veranderen, hoeft u niets te doen. U vraagt 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  bijna altijd 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? 

Via KBO-Diessen en Wij-wel (en Thebe Extra)  
kunt u uit een aantal verzekeringen kiezen.  

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  €119,47 Aanvullend  beter   €  20,48   Tand   beter      €  22,56   
 

VGZ collectief      Thebe Extra (Wij-wel)    nr. 12000 
 BASIS Ruime Keuze €119,47 Aanvullend   beter   €  20,48 Tand  beter   €  21,56 
Aanvullend Beter houdt in: 
• Tot maximaal 20 behandelingen fysiotherapie 
• Tot € 600 budget voor preventieve cursussen en trainingen 
• Tot 20 dagen vervangende mantelzorg 
• Tot € 750 budget voor een mantelzorgmakelaar 
• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal € 25 per jaar 
• Voor uitgebreide informatie zie: www.vgz.nl ( nummer collectiviteit invoeren!) 

 
CZ collectief KBO kring Beekland  nr. 003316513 www.cz.nl 
Basis op maat  € 126,36  Aanvullend Plus € 22,75   Aanvullend 50+ € 16,25  Tand € 22,10 
 
CZ collectief   Thebe Extra (Wij-wel) nr . 002358085 www.cz.nl 
Basis op maat  € 126,36  Aanvullend Plus € 21,61   Aanvullend 50+ € 15,44  Tand € 22,99 
 
 
Interpolis via Rabobank 
Zorg Actief  € 122,00   Aanvullend (meer zeker) € 17,95   Tand (max € 250)  € 13,95 
De premie per jaar betalen geeft in veel gevallen een extra korting van 1%.  
Als je met je aanvullende verzekering wil overstappen dan geldt mogelijk een medische acceptatie. 
Ons advies is: 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 naar onze ouderenadviseurs van KBO Diessen: 
Jac  Linnemans:013  5041497    Jos van den Corput: 013 5041810 

http://www.kbo-diessen.nl/
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KERSTMIS 2020…..hoe gaat dat eruit zien. 
 
We hoopten gezellig met de hele familie, opa’s en oma’s, de kinderen, de kleinkinderen. 
Maar dat gaat waarschijnlijk anders uitpakken! We horen pas half december met hoeveel personen 
we in huis kerst mogen vieren. Een groot gezelschap zal het niet worden, 6 à 8 personen?  

Er wordt al over ‘blokjes vieren’ gesproken. Het gezelschap 
verdelen over meerdere dagen. 
Jammer? Ja natuurlijk, maar we gaan er toch fijne dagen van 
maken. We zijn na de laatste maanden wel toe aan een andere 
sfeer, uit de corona bubbel en even wegdromen in al dat 
heerlijks wat kerst ons brengt, dus aan het werk! Want die sfeer 
moeten we zelf creëren. 
Koop een kerstboom, groot, klein of een kunstboom, alles is 
goed. De winkels liggen al vol met kerstspullen, zoek wat moois 
uit of duik op de zolder voor de versiering van vorig jaar. 

Zet wat extra lichtjes of kaarsen neer. Een groot bord/schaal met een paar mooie ballen en 
verschillende kleuren dikke kaarsen is al een decoratie op zich. Pas wel op met brandende kaarsen, 
loop niet weg! Zelf een kerststuk maken of een krans op de deur is leuk om te doen en je bent lekker 
bezig. Veel mensen beginnen dit jaar eerder met versieren om er langer van te genieten, slim!  
 

 
 
 
 
 
Raboclubsupport 
De actie RaboclubSupport heeft voor KBO Diessen dit jaar een bedrag van € 303,35 
opgebracht. Minder dan de voorgaande jaren maar we zijn toch erg blij met dit bedrag. 
Iedereen die een stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk dank daarvoor! 
 
 
Openingstijden Rabobank in Hilvarenbeek 
De Rabobank heeft ons laten weten dat de openingstijden van het kantoor in Hilvarenbeek 
per 1 december a.s. gewijzigd zullen worden. Vanaf dan kunt u voortaan terecht op dinsdag 
en vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur. Bent u minder mobiel en wilt u ondersteuning bij  
bankzaken of advies dan komen de adviseurs van de Rabobank ook graag naar u toe. 
Bel daarvoor het nummer 013-5088100.  
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Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen  
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 
donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de 
Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft 
forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg 
van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere 
informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website https://www.kbo-
brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

 Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 
seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van de 
volgende fondsen: 

•        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 
•        Pensioenfonds Detailhandel 
•        Pensioenfonds Metaal en Techniek 
•        Pensioenfonds van de Metalelektro 
•        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 
•        Pensioenfonds PNO Media 

  
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van 
de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-
brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend 
om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 
november!  

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.   
Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 
 
 

               PLUS BOODSCHAPPENPAKKET 
Spaart u ook mee voor het PLUS boodschappenpakket? 
vanaf nu t/m 30 januari 2021 kunt u sparen voor een goed  
gevuld pakket. Is het niet voor uzelf dan kunt u doneren 
aan de voedselbank. Ook met niet volle kaarten maakt u 
hen blij…..HARTELIJK DANK! 
 
 

Vergeet ook deelname aan het ONS PRIJZENFESTIVAL niet! Informatie vindt u op 
blz. 52 en 53 in nummer 11 van november en in de komende nummers.                                       
Leden die geen e-mailadres hebben en toch graag willen deelnemen aan Ons Prijzenfestival, 
kunnen onze KBO-klantenservice bellen op (085) 486 33 63. Hun naam wordt dan geregistreerd 
en zo dingen ze alsnog mee naar een prijs.  
Ook leden die wel een e-mailadres hebben, maar hulp nodig hebben, kunnen naar dit nummer 
bellen. De medewerkers van de KBO-klantenservice helpen graag en doen zo nodig de 
registratie voor hen. Deelname is mogelijk tot en met 30 december 2020, en uiteraard is de KBO-
klantenservice alleen bereikbaar op werkdag 
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Er waren 19 goede inzendingen. De winnaar van de maand November is Riekie Vingerhoets, de 
attentie wordt bezorgd. 
 

Puzzel van de maand December 

 
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. 

De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: Van den Elsenstraat 10 5087 CB Diessen of mailen 
de oplossingszin naar kbo-diessen@hotmail.com 
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