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Korting zorgverzekering KBO-leden

De zorgverzekering is een actueel onderwerp aan het
einde van ieder jaar. In de ‘Ons’ van december is
hierover weer veel te lezen. KBO-Brabant heeft met
enkele zorgverzekeraars afspraken gemaakt en een
collectiviteitskorting bedongen. Dat kan voor KBO-
leden oplopen tot 8% op de basisverzekering!
Van de maatschappijen waarmee kortingsafspraken
bestaan ziet u na de naam resp. telefoonnummer,
collectiviteitsnummer, korting op basisverzekering en
korting op aanvullende verzekeringen:
VGZ: 0900-8490, 11649, 8%, 5%;
VGZ via IAK: 040-2611877, 8086, 8%, 5% (met gratis
extra vergoedingen);
CZ: 0800-0244488, 3282554 (via oude KBO-Kring
Maasland), 5%, ?%;
CZ via IAK: 040-2611877; 002557894, 5%, ?%;
ZKA (Zilveren Kruis Achmea): 071-7510037,
207000837, 7,5%, 10% (met gratis extra pakket).
IAK Verzekeringen in Eindhoven fungeert namens
KBO-Brabant vaak als tussenpersoon. Voor algemene
vragen kun je onze ouderenadviseur Harry van de Ven
(292356) of Kees Kuijpers (296143) raadplegen.

Onderonsje / WMO Koffieochtend

Door Vivaan en CC Servaes wordt tot nu toe 2 keer
per maand op donderdagochtend een bijeenkomst
gehouden voor ouderen, waar in kleine kring actuele
onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Deze
bijeenkomsten worden Onderonsje of WMO-koffie
ochtend genoemd. De leiding hiervan is in handen van
de vrijwilligers Jannie van Rixtel, Nelly van Hemmen
en Annie Oosterholt, aangestuurd door adviseurs van
Vivaan. Soms worden er ook sprekers uitgenodigd.
Per 1 januari 2016 trekt Vivaan zich echter terug uit
de organisatie. De besturen van de KBO en cc Servaes
hechten echter veel waarde aan het voortbestaan van
deze ontmoetingsvorm voor ouderen.
Tevens willen de vrijwilligers er graag mee doorgaan.
De gemeente Bernheze stimuleert deze ontmoetingen
ook. Daarom hebben wij met elkaar besloten om vanaf
januari 2016 tenminste de WMO-koffieochtend voort
te zetten op elke 4e donderdag van de maand
van 10.00 - 11.30 uur.
Het KBO-bestuur probeert samen met de vrijwilligers
interessante gespreksonderwerpen vast te stellen en/
of sprekers uit te nodigen. Dat gebeurt wel of niet in
combinatie met de gebruikelijke (grotere) thema-
bijeenkomsten. Is dat niet het geval dan behandelen
de vrijwilligers samen met de deelnemers algemene
actuele onderwerpen. Wij hopen hiermee tegemoet
te blijven komen aan de wensen van de ouderen die
met veel plezier aan deze bijeenkomsten deel nemen.

Goed om aan te denken

woensdag 16 december  Kerstmiddag
vrijdag 22 januari            De Oudere Garde
maandag 1 februari         Pronkzitting 50+

Film Wit Licht

Woensdag 9 december om 14.00 en 19.00 uur
cc.Bernrode, Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.

Jaarprogramma 

Het komende jaarprogramma verschijnt evenals
vorige keer na de jaarvergadering.
Het omvat de periode april 2016 t/m maart 2017.

Overleden oktober / november 2015 

Op 28 oktober Janny Schagen-Pastor (85 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

Rikken en jokeren in januari 2016

Niet op de 1e maar op de 2e vrijdag van januari
in cc Servaes nl 8 januari van 19.30 tot 22.30 uur.

Veelzijdige themamiddag  

Uit HDL bezochten 70 mensen op 25 november cc
Servaes voor drie thema’s. José van der Heijden, Anny
van de Ven en Wilma Hendriks gaven nuttige infor
matie over de ‘Stichting Zorgcoöperatie HDL’ en het
‘Informatiepunt Welzijn en Zorg HDL’.
Ben Beeftink kon hier gemakkelijk op aanhaken met
‘Ons Platform’. Na afloop meldden zich al spontaan
15 leden voor een vervolg op dit digitale dashboard.
Tot slot legde Ad Habraken aan de hand van beeld
materiaal uit hoe zijn 'achtertuin' verandert.
Leuk te horen dat Heeswijk-Dinther na 2017 aan de
N279 twee afslagen krijgt, HD-Zuid en HD-Noord.  
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Dank voor jullie stemmen

Met 252 stemmen heeft KBO-Dinther € 1023,12 van
de Rabobank Clubkas Campagne in de wacht gesleept
voor de toekomstige vervanging van onze duofietsen.
Een voortreffelijk resultaat. Liefst twintig andere
KBO’s hebben meegedaan en alleen Heesch en Ra
venstein hebben meer stemmen gekregen.
Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen. Voor
meer stemmen volgend jaar is het daarom misschien
een idee dat niet-leden lid worden. Het is gratis.

Boeiend HaDeeHuis

KBO-Dinther was goed vertegenwoordigd bij
debat op 4 november tussen jongeren en senioren
geleid door burgemeester Marieke Moorman
Weergave DTV : https://youtu.be/dY_wBgAfZXM

Cliëntondersteuner

Wilt u een beroep doen op Ivonne van Gool de
nieuwe cliëntondersteuner? Dan graag aanmelden
bij Kees Kuipers, tel. 296143. Voor u is het gratis.

Huur- en zorgtoeslag in 2016

Gerrit van den Berg, belastingadviseur, attendeert u
op een bericht van de Belastingdienst.
Bent u 65 jaar of ouder? Hebt u in 2015 voor uw in
komstenbelasting recht op de extra vrijstelling voor
het vermogen? Deze vervalt vanaf 2016.
Uw vermogen kan dan te hoog zijn voor toeslagen
zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.
Voor huurtoeslag mag het vermogen per persoon
in uw huishouden per 1-1-2016 niet hoger zijn dan
€ 21.437. Afhankelijk van uw situatie is dat maximaal:
Ik heb geen (toeslag)partner     € 21.437
Ik heb een (toeslag)partner       € 42.874
Per medebewoner mag u extra € 21.437 meetellen.
Voor zorgtoeslag mag het vermogen per persoon
in uw huishouden per 1-1-2016 niet hoger zijn dan
€ 21.437. Daarnaast geldt een extra vrijstellingsbedrag
van € 82.504. Afhankelijk van uw situatie maximaal:
Ik heb geen (toeslag)partner     € 103.941
Ik heb een (toeslag)partner       € 125.378
Is uw vermogen op 1 januari 2016 te hoog voor deze
toeslagen? Dan hebt u er geen recht meer op. Zet uw
toeslag met ingang van 1 januari 2016 stop. En wel zo
spoedig mogelijk. Voorkom terug te betalen toeslag.
N.B. Door het vervallen van de extra vrijstelling kan
uw inkomen uit vermogen hoger worden. En daarmee
ook uw totale inkomen in 2016. Is dat het geval? Geef
dit dan door om te voorkomen  dat u in 2016 te veel
toeslag ontvangt.

Pelgrimsreizen naar Rome

Gilde 21 september t/m 2 oktober 2016
Informatieavond gildehuis 3 februari 2016
Zie: http://www.gildepelgrimage.nl
Dekenaat 22 t/m 30 oktober 2016
Zie: http://www.heiligeodaparochie.nl

Senioren Expo Veldhoven

12 tot en met 17 januari 2016
In Evenementencomplex Koningshof
Entree met KBO-ledenpas € 6,00 (i.p.v. € 10,-)

Wijn en Cultuur in de Elzas

De  voorbereidingen voor de meerdaagse reis van de
KBO’s Heeswijk-Dinther-Loosbroek zijn gestart.
De reis van 9 t/m 13 mei 2016 voert naar de Elzas in
Frankrijk. We bezoeken dit prachtige natuurgebied en
maken kennis met interessante en historische plaatsen
zoals Ribeauville, Hunawihr, Riquewihr, Colmar,
Gérardmer en Kayserberg. Op de heen- en terugweg
doen we Straatsburg en Hasselt aan.
Meer over deze reis in het maandblad van januari.
De reiscommissie heeft er zin in. U ook?

KBO Cultureel met klasse

Het was voor de 180 gasten een mooie middag op
zaterdag 21 november in cc Servaes. Tijdens KBO
Cultureel presenteerden zich de Linedancegroep, Ad
van Schijndel, Volksdansgroep Kujawiak, Koor Zang
en Vriendschap, Gildekoor St. Barbara, Seniorenkoor
Cantando, het Bernhezer Senioren Orkest en de
troubadours Henk en René Habraken. Klasse!
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Kerstspel: Als de nood het hoogst is

Sinds de zoon van de familie van Dijk weggelopen is,
is het bijna onmogelijk om de kerstdagen in gepaste
vreugde door te brengen. Als meneer van Dijk ook
nog ontslagen wordt, dreigt een zeer donkere kerst ...
Realistisch kerstspel in twee bedrijven met:
Robert van Dijk (Piet van de Ven), Hetty, zijn vrouw
(Mieke Wijnen), Violet, hun dochter (Riek van de
Boom), Alie Baars, huishoudelijke hulp (Truus van
Boxmeer), Mevr. Steenbeek, bezoekster (Netty
Kuijpers), Jonel, gast (Chris van den Hurk), Feduka,
gast (Cecile Dekker), souffleuse (Tiny van den Brand)
/ grime en techniek (Annie Oosterholt en Hans van
den Hurk) en regisseur (Ger Sanders).

Kerstviering 16 december 2015

Met veel genoegen nodigen wij al onze leden – en
eventueel hun introducees – uit voor de viering van
Kerstfeest 2015 op woensdag 16 december.
Vanaf 13.00 uur bent u al welkom in Zaal De Toren
en het programma begint om 13.30 uur.
Dankzij de zeer gewaardeerde medewerking van een
groot aantal enthousiaste leden, kunnen we u weer
een vol en sfeervol programma bieden.
Wij hopen u met velen te mogen begroeten.
Het programma voor deze middag is als volgt:
Aanvang 13.30 uur:
- Ontvangst met koffie/thee en kerstbrood
- Welkomstwoord voorzitter Willy van der Steijn
- Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen.
Kerstspel 14.00 uur:
- “Als de nood het hoogst is”, regie Ger Sanders.
Na de pauze van 15.15 tot 15.30 uur:
- Gitaarmuziek + kerstsamenzang
  o.l.v. Rita Mikkers-van Lokven
- Kerstgedicht door Ria van Hemmen
- Kerstliederen door Cantando-koor
  o.l.v. Peter van Raak.
Gezellige nababbel 16.30 uur:
- Koffie/thee en worstenbrood.
Afsluiting door voorzitter 17.00 uur.
De kosten hiervoor (€ 4,00 voor leden en € 6,00 voor
introducees/niet-leden) worden na de kerstviering
automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Kunt u zelf geen vervoer regelen dan mag u bellen
naar onze secretaris en wordt u tegen een kleine
vergoeding opgehaald.
Wilt u er graag bij zijn dan kunt u zich aanmelden door
het bijgaand strookje ingevuld in te leveren bij Kees
Kuijpers, Wilgendreef 15, te bellen naar 0413-296143
of te e-mailen naar info@kbo-dinther.nl. De uiterste
datum van aanmelding is zondag 13 december.
Maar ……geef u snel op want vol is vol; we hopen dat
we voor ieder een plaatsje hebben.

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

Kerststukjes maken

Breng zelf materialen mee naar cc Servaes
op dinsdagmiddag 22 december om 14.30 uur
voor het maken van mooie kerststukjes.

A A N M E L D I N G kerstmiddag 

Lever dit briefje vóór 13 december 2015 in bij Kees
Kuijpers, Wilgendreef 15, of bel naar 0413-296143
of e-mail naar info@kbo-dinther.nl
Zonder tegenbericht van u wordt het verschuldigde
bedrag automatisch afgeschreven van uw rekening.

naam ………………...……...............................

telefoon ………………….…............................

adres ……………….…….….............................

aantal personen …..…

Voor meer (actuele) informatie

www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl

Nieuw lid november 2015

Akkie Vogels-van Zoggel
Welkom bij KBO-Dinther


