
Beste leden van SeniorenSociëteit Drunen

De donkere dagen voor Kerstmis komen er nu 
aan. De dagen worder korter, de laatste 
blaadjes vallen van de bomen, buiten wordt het 
donkerder en somber.
Thuis worden de lichtjes aangestoken en wordt 
een plaatsje gezocht voor de Kerstboom die 
warmte en gezelligheid in huis brengt. 

Wij hebben in december weer twee gezellige 
Kerstvieringen georganiseerd, die we dit jaar 
weer houden bij De Remise. Wij vinden het 
jammer als we mensen moeten teleurstellen 
maar we kunnen niet anders: vol=vol. 
Dus meldt u zo snel mogelijk aan.

In deze feestelijke maar dure maand krijgt u op 
vertoon van de KBO ledenpas korting bij 
verschillende winkeliers. 
Dat is toch mooi meegenomen !

Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag 
bij onze activiteiten.

Theo van Bladel
Ria de Folter-Sebregts

aangesloten bij KBO Brabant
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Voordeel met de ledenpas
Pelders tweewielers
Grotestraat 231
5151 BL Drunen

Bas van Doorn tweewielers
Burg. V. Houtplein 35
5251 PT Vlijmen (Vliedberg

Voordeel met de ledenpas

december
kleine Kerststol

                   van € 7.25 voor € 6.50

Het bestuur van
SeniorenSociëteit Drunen/ 
vroeger KBO
wenst u gezellige Kerstdagen 
en een goed en gezond 2023

Ankie, Bep, Jan, Marie-Louise, 
Ria, Theo en Wilhelmien

Heusden Helpt aan tafel
Niemand hoeft alleen te zijn op Kerstavond 24 december 2022

Kijk op onze website https://www.seniorensocieteitdrunen.nl/ voor meer informatie

https://www.seniorensocieteitdrunen.nl/


60 jaar KBO Drunen.
Jan van Engelen en Ria de Folter zijn 
bezig een fotoboekje samen te stellen 
waarin zij leuke momenten en foto's van 
60 jaar KBO opnemen. 
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16 december: Kerstvieringen in 
De Remise
Bij onze Kerstvieringen zijn altijd meer aanmeldingen dan we 
kunnen plaatsen in een ruimte. 
Dat is geen probleem want daarom houden wij al jaren twee 
nagenoeg dezelfde vieringen op een dag.

Op 16 december 2022 houden we onze Kerstvieringen voor de 
leden bij Partycentrum De Remise.

Middagviering: 13.30 tot 16.00 uur. 
Na de opening door de voorzitter(s) zal dominee Bram 
Wassenaar de Kerstgedachte voorlezen.
Het muzikaal gedeelte wordt verzorgt door het Seniorenkoor dat 
met een muzikaal intermezzo met solozang voor een sfeervolle 
bijeenkomst zorgt.

Avondviering: 19.30 – 22.15 uur.
 's avonds zal na de opening door de voorzitter(s) de 
Duinstedekapel zorgen voor de muzikale opluistering.

Programma:
Na de ontvangst met koffie met een Kerstkoekje krijgt u een bon 
voor een consumptie. Halverwege de viering wordt rondgegaan 
met een hapje en we sluiten de viering af met koffie en een 
worstenbroodje.

Deelname
U kunt aan de vieringen deelnemen door het ingevulde 
aanmeldformulier z.s.m. af te leveren bij een van de 
bestuursleden. Deelnamekosten zijn  €5,00
Bij deelname aan de activiteiten vragen wij u de KBO-pas te 
tonen. 

Mocht u willen komen naar de Kerstvieringen maar het lukt niet 
op eigen gelegenheid, dan kunnen wij vervoer voor u regelen. 
Belt u dan even naar de secretaris tel. 06 2514 6917

RABO ClubSupport
De opbrengst van RABO ClubSupport is dit jaar minder dan 
voorgaande jaren. Maar wij zijn erg blij met het mooie bedrag 
van € 510,27 dat we met uw support hebben opgehaald.

Wij danken Rabobank de Langstraat voor dit mooie bedrag en 
onze leden voor de uitgebrachte stemmen. 

13 december: bustocht 
naar de Kerstmarkt in 
Oberhausen 
Voor de eerste keer hebben we een 
bezoek aan de Kerstmarkt 
georganiseerd, speciaal voor de 
jongere senioren. 
De busorganisatie heeft ons er op 
gewezen dat deze reis niet geschikt is 
voor mensen die gebruik maken van 
een hulpmiddel of slecht ter been zijn 
vanwege de drukte op de Kerstmarkt 
en omgeving. Tot onze spijt hebben we 
daardoor verschillende 
belangstellenden erop gewezen dat 
deze reis voor hen niet geschikt is. Wij 
hopen dat u daarvoor begrip heeft.
De bus zit bijna vol. Belangstellenden 
die goed ter been zijn kunnen zich nog 
aanmelden.

20 december:
De laatste ONS, het magazine van 
KBO Brabant van dit jaar wordt 
bezorgd waarin we vooruitkijken naar 
Januari 2023,

24 december:
Heusden helpt aan tafel
Lees meer verderop in onze 
nieuwsbrief.

Winterschool activiteiten
De Seniorenschool is begonnen met 
een aantal Winterschoolactiviteiten. 
De inschrijving daarvoor is gesloten en 
de aanmeldingen zijn overvol.
Degenen die zich hebben ingeschreven 
voor een of meer activiteiten krijgen 
een bericht van deelname. 



 
Colofon

Secretariaat: 
Ankie van Agtmaal tel. 06-25146917, 
mail secretariaatkbodrunen@gmail.com 
 
KBO Ledenadministratie: 
Marie-Louise Dannenberg, tel. 06-31045064, 
mail marielouise.dannenberg@gmail.com 

Website: www.kbodrunen.nl
Wilhelmien Marti

Nieuwsbrief: 
Ria de Folter, tel. 06-11760048, mail 
riadefolter@gmail.com                                              
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Korting bij zorgverzekeringen
Via collectief KBO-Brabant bij VGZ, CZ en Zilveren 
Kruis/Aon
Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabant 
collectiviteitsvoordelen op uw zorgverzekering: VGZ, CZ en 
Zilveren Kruis/Aon. Premiekorting geven op de 
basisverzekering mag wettelijk per 2023 niet meer, maar op 
de aanvullende verzekering nog wel. Daarnaast krijgt u bij 
een aanvullende zorgverzekering van VGZ en de 
aanvullende zorgverzekering CZ Leden uw contributie voor 
KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed. 
Hieronder zetten we per verzekeraar de korting en 
voordelen per 1 januari 2023 op een rij.

VGZ Korting
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw aanvullende 
verzekering als u kiest voor VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt 
Beter en VGZ Zorgt Best via het collectief van KBO-Brabant. 
Welke vergoedingen onder deze verschillende 
verzekeringen vallen, kunt u bekijken op www.vgz.nl/kbo-
brabant.
Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant 5 procent korting op een 
Tandverzekering van VGZ.
Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog niet via het collectief 
van KBO-Brabant of via een collectief van een andere 
organisatie? Via MijnVGZ of de VGZ-app kunt u uw polis 
omzetten naar de collectieve zorgverzekering van KBO-
Brabant. Gebruik daarvoor het collectiviteitsnummer van 
KBO-Brabant voor VGZ: 87718266. U kunt ook bellen 
naar (088) 131 12 34.
Op www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer uitleg en een 
instructiefilmpje.
Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering VGZ Zorgt 
Goed, VGZ Zorgt Beter of VGZ Zorgt Best via het collectief 
van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar tot maximaal 25 euro 
retour van uw lidmaatschapsgeld voor KBO-Brabant. U kunt 
uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het 
invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/
onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ, op 
dezelfde manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten.
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het 
lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.
CZ Korting
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende 
verzekering als u kiest voor de aanvullende 
verzekering CZ Leden. Kiest u een andere 
aanvullende verzekering van CZ, dan krijgt u deze 
korting niet; wel zijn er andere voordelen. Welke 
vergoedingen onder de aanvullende verzekeringen 
van CZ vallen, kunt u bekijken op www.cz.nl/kbo-
brabant
Bent u al bij CZ verzekerd, maar nog niet via het 
collectief van KBO-Brabant of via een collectief van 
een andere organisatie? Via MijnCZ kunt u uw polis 
omzetten naar de collectieve zorgverzekering van 
KBO-Brabant. Gebruik daarvoor het 
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant voor CZ: 
14103648. U kunt ook bellen naar (088) 555 77 77.
Als u nu via uw KBO-Afdeling of KBO-Kring collectief 
verzekerd bent bij CZ, dan wordt uw polis per 1 januari 
2023 automatisch omgezet naar het collectief van 
KBO-Brabant.

Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende verzekering CZ Leden via 
het collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u tot 25 euro 
retour voor uw lidmaatschap van KBO-Brabant. U kunt uw 
betalings- en lidmaatschapsbewijs 2023 aanvragen door 
het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/
onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij CZ, op dezelfde 
manier als gewoonlijk uw facturen voor zorgkosten. Kiest u 
een andere aanvullende verzekering van CZ, dan geldt 
deze contributieteruggave niet.
Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het 
lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.

Zilveren Kruis via Aon Korting
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw aanvullende 
verzekering van Zilveren Kruis als u kiest voor het collectief 
van KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder de 
aanvullende verzekeringen vallen, kunt u bekijken 
op www.aonverzekeringen.nl/zorg/kbobrabant. Daarnaast 
krijgt u via KBO-Brabant 10 procent korting op het 
tandpakket van Zilveren Kruis/Aon.
Wilt u zich aanmelden als verzekerde bij Zilveren Kruis/Aon 
met de collectiviteitskorting voor leden van KBO-Brabant? 
Gebruik dan het collectiviteitsnummer van KBO-
Brabant: ZK/Aon: 207088388. U kunt ook bellen naar (040) 
261 18 88.
Heeft u al een Zilveren Kruis-verzekering via het collectief 
van KBO-Brabant onder de noemer One Underwriting 
Health of via het collectief van KBO-PCOB? Deze 
verzekering gaat met ingang van 1 januari 2023 over in 
Zilveren Kruis/Aon.

Voor vragen kunt u bellen met de genoemde 
verzekeraars, maar KBO-Brabant heeft ook een eigen 
helpdesk ingericht speciaal voor vragen over onze 
collectiviteiten: (073) 303 64 49. 
Lees meer in het ledenmagazine Ons. Daarin staat 
ook een tabel met alle collectiviteitsverzekeringen op 
een rij, met de korting op de tarieven.
Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met Theo 
van Bladel tel 06 5583 4548

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com
http://www.kbodrunen.nl
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel


Samenleven met dementie.
Niet méér zorgmedewerkers, maar wel veel meer 
mensen met dementie. Dat vraagt om een omslag 
in de zorg bij 
dementie. De 
mens met 
dementie vraagt 
namelijk niet bij 
voorbaat om 
intensieve zorg, 
maar om 
ondersteuning bij 
het dagelijks 
leven en wil 
vooral nog zoveel 
mogelijk 
zelfredzaam zijn. 
Dit handzaam 
praktijkboekje is 
geschreven door Dolf Becx. 
Meer informatie: De Mensch (info@de-mensch.nl).
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Heusden Helpt aan tafel
Voor de derde keer orgniseert 
de Seniorenschool in 
samenwerking met de Coalitie 
Kom Erbij, Bijeen Heusden, 
Buurthuis De Mand, De 
Protestantse Kerken Vlijmen, 
Drunen en Heusden en de 
Zonnebloemafdelingen in de 
kernen Heusden, Vlijmen-
dorp, Vlijmen Vliedberg en 
Haarsteeg /Nieuwkuijk de 
actie Heusden Helpt aan tafel.

Niemand hoeft alleen te zijn op Kerstavond.
Er is altijd iemand die om je geeft.

Kijk op onze website voor informatie of haal de flyer bij 
een van de gemeentehuizen of de deelnemende 
organisaties

 
  

 Deelnameformulier 
 graag zo spoedig mogelijk inleveren  bij een van de bestuursleden 
 of mailen naar secretariaatkbodrunen@gmail.com 
       

Ondergetekende 
             

naam lid.........................................................................................lid nr. ...........................................................

rek.nr...........................................................                          tel. nr. ........................................................... 

e-mail: ..........................................................................................

O  komt naar de Kerstviering op 16 december, middag € 5,00
O  komt naar de Kerstviering op 16 december, avond   € 5,00 

De deelnamekosten worden automatisch geïncasseerd.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Formulier inleveren bij een van de bestuursleden:
Theo van Bladel, Groenewoud 39f // Ria de Folter, Burg. Steinbachstraat 15 // Jan van Engelen, A. Kampstraat 65 //
Marie-Louise Dannenberg, De Garonne 5 // Bep van Wezel, Ter Hunen 27 // Wilhelmien Marti, Donauring 182 // 
Ankie van Agtmaal, Henk Romeijnstraat 3 
                                                                                          Handtekening: 

Wij wensen u fijne feestdagen

mailto:secretariaatkbodrunen@gmail.com

