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Bingo  
Voorlopig zijn tot nader 
bericht alle 
bingomiddagen 
geannuleerd. 
 
Rikken 
Voorlopig zijn tot nader 
bericht alle 
kaartmiddagen 
geannuleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor je agenda: 

17 en 18 december  Kerstviering 
4 januari 2021         Nieuwjaarsreceptie 
 
Helaas…….. lees verder hierover in deze 
nieuwsbrief 

Ledenmutaties 
Overleden: 
27-10-2020 Dhr. Dries Verdaasdonk op 87 jarige 
leeftijd 
 
Afgemeld/verhuisd: 
Mw. Koevoets-Rijsdijk 
Dhr. J. Hoevenaars 
Mw. M. de Bont-Antens 
 

Op dit moment hebben we 445 leden 

Belangrijke contactadressen 
 

Ouderenadviseur KBO Oud Gastel:    Betsie van Oosterhout  tel. 0165-514058 

Cliëntondersteuners Halderberge: Dhr. Jack Donkers tel. 06 20 78 85 31   
(Voor Oud Gastel/Stampersgat) 

Belastinginvullers:     Wim van Oosterhout, tel. 512141 
Adri Lazaroms-Poppelaars, tel. 512523 
Tonny van Oers-Fasen, tel. 563010 

Klusdienst KBO Oud Gastel coördinator:Jos Kepers tel. 06-14240194 

Graag Gedaan werkt voor heel gemeente Halderberge: Tel. 0165-313100    
Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden  

 
  
 

 
 
 
Maar…….. 19 december 
zal er toch een klein 
lichtpuntje zijn voor u 
allen.  
Wat??? Dat is nog een 
verrassing. 
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Omdat het na de persconferentie van de overheid op 17 november jl. nog steeds niet duidelijk is of 
de horeca half december weer open mag hebben wij helaas moeten besluiten onze geplande 
kerstvieringen op respectievelijk donderdag 17 en vrijdag 18 december a.s. te annuleren.  
Mocht de overheid tussen 17 november en 15 december a.s. alsnog besluiten dat de horeca toch 
half december open mag, dan is het voor ons gezien de benodigde voorbereidingstijd onmogelijk 
dit nog te organiseren. 
Helaas, maar het is niet anders, laten we hopen dat er snel een vaccin komt tegen het coronavirus 
en dat we in 2021 ons programma weer enigszins normaal op kunnen pakken.  

Onze eerst geplande activiteit volgend jaar is de nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari a.s. 
aanvang 14.00 uur. Of deze door kan gaan is afhankelijk van de eventuele versoepeling van de 
corona maatregelen de komende tijd. 
Reserveer deze datum alvast in uw nieuwe agenda maar hou onze berichtgeving hierover in de 
gaten in onze volgende nieuwsbrief die jullie ontvangen omstreeks 23 december a.s. 

In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving. December is bij 
uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving 
staat dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te dragen aan 
gezond ouder worden en aan welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of 
over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer 
behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die 
met senioren (thuis) in gesprek gaan over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg 
brengen. 
Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons 
aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar 
om met u in gesprek te gaan! 

Dit bericht hebben wij geplaatst op verzoek van KBO – Brabant! 

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting Pensioen Behoud (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/ 

Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 

Helaas ook geen KBO Kerstvieringen in 2020 

Nieuwjaarsreceptie maandag 4 januari 2021 

Informatie aan onze KBO leden inzake rechtszaak pensioenen 
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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 reageren vóór 26 november a.s.! 

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

Het kost niet veel iemand een glimlach te schenken 
Of je hand op te steken voor een vriendelijke groet 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen in het hart 
Van de mens die je zomaar ontmoet. 

Het kost niet zo veel een hand uit te steken 
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn 
Een dankbare blik is vaak de beloning 
Al was de moeite voor u maar slechts klein 

Het kost niet zo veel om je hart te openen 
Voor de mens om je heen in z’n vreugd en z’n verdriet 
Wees blij dat je zo wat kan doen voor die ander! 
Of is die ander je naaste soms niet? 

O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten, 
Die arm om je schouder, die hulp die je bood 
Het kost bij elkaar toch zo weinig 
Maar in wezen is het ontzaglijk groot. 

Gedicht 
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