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Nieuwsbrief oktober/november  2019 

Cabaret 11 oktober 2019 
Meer dan 250 gasten hebben op 11 oktober jongstleden geweldig genoten van het hilarische optreden van 
de Blue Stars.   d ’Ouw school trilde op haar fundamenten door de onophoudelijke lachsalvo’s van het 
publiek.  
We zijn heel trots dat we als KBO afdeling Oerle zo’n geweldige avond hebben mogen organiseren……..met 
ook nog een mooi cadeau voor de Wensambulance!”  
 

 

     VGZ Zorgverzekeringen 
      KBO Brabant gaat met ingang van 2020 een duurzame relatie aan met Zorgverzekeraar VGZ. 
Z      Zij maken samen financiële en zorginhoudelijke afspraken voor de leden. 
        Houdt het nieuws op dit gebied de komende maanden in de gaten.  
        U kunt eventueel  tot 1 januari opzeggen en vòòr 1 februari een nieuwe verzekering afsluiten. 

Rabo Supportactie 2019 
Dankzij de vele stemmen, die jullie op onze vereniging hebben uitgebracht hebben wij het mooie bedrag 
van € 1.427,11 van de Rabobank mogen ontvangen. Dat is ruim € 500,=  meer dan vorig jaar. Een 
fantastisch resultaat, waar we trots op kunnen zijn en mooie dingen mee kunnen doen.  
Onze dank gaat uit naar Rabobank Regio Eindhoven en natuurlijk naar allen, die op ons gestemd hebben. 

 

Pensioenen 
Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Brabant voor leden en niet-leden 
In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten over 
pensioenen. Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij over de 
vele ontwikkelingen op dit gebied.  
Een van deze bijeenkomsten vindt plaats in “D’n Bond” Veldhoven-dorp op dinsdag 19 november van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Klik voor aanmelding op www.kbo-brabant.nl/  Aanmelding is verplicht. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Hapjesmiddag 15 november a.s. 
Wij willen jullie nog even attenderen op deze Hapjesmiddag. De aanmelding moet vòòr 9 nov. binnen zijn. 
Het wordt zoals vorig jaar een mooie en interessante middag met een mooi onderwerp, lekkere hapjes en 
drankjes. Dit mogen jullie niet missen. 

Komende activiteiten, 
 Hapjesmiddag 15 november. 
 Kerstviering samen met Nieuwe Levenskracht en Zonnebloem 19 december. 
 Kerstmemekaor 21 december. 
 Zie ook de agenda in de Koers van Oers voor overige activiteiten. 

 

 

http://www.kbo-brabant.nl/

