Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu
voor € 7,25 iedere dag met liefde vers bereid
en warm bij u thuis bezorgd !!
(misschien wel het lekkerste tafeltje dekje)
Voor info en aanmelden tel 06-46714739
Of mail naar maaltijdserviceSMSA@gmail.com

Op Donderdag 14 november a.s. presenteren wij u de “Wensambulance”. 150 vrijwilligers
en een vijftal ambulances laten ieder jaar opnieuw de wensen van honderden mensen in vervulling gaan
om bijv. nog één keer het ouderlijk huis te zien of naar een dierbaar familielid die jarig is. Voor mensen
die niet lang meer te leven hebben is dit echt niet altijd vanzelfsprekend, maar de Wensambulance
maakt het mogelijk. Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis de Stek met mogelijkheid tot bezichtiging van de
ambulance. Wilt u middels onderstaande strook laten weten dat u komt ?
19 november KBO Pensioen informatiebijeenkomst. Het blijft rommelen in pensioenland en het
korten op de pensioenen is nog niet van tafel. KBO Brabant is het met de manier waarop de
rendementen moeten worden berekend niet eens en heeft inmiddels een procedure gestart tegen de
Staat der Nederlanden, en verder organiseert KBO-Brabant op dinsdag 19 november a.s. in het
Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther een informatiebijeenkomst over
pensioenen. Samen met ons lid / pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij
over de vele ontwikkelingen op dit gebied. Aanvang 10.00 uur. De toegang is gratis (ook voor
niet leden !!) en aanmelden (verplicht) doet u op www.kbo-brabant.nl Wacht niet te lang,
want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs.
Daarom graag per persoon apart aanmelden. (meerijden ? bel Aad Overvliet 06-11959857)
27 november a.s. een informatieve bijeenkomst zorgverzekering vergelijken.
Binnenkort ontvangt u de nieuwe zorgpolis 2020 en het zal u opvallen dat daar nogal wat gaat
veranderen. De premie stijgt, de collectiviteitskorting daalt van 8% naar 4% en in de aanvullende
verzekeringen leest u ook allerlei veranderingen. Misschien nu dus het moment om uw polis eens kritisch
te bekijken en eventueel over te stappen. Goed vergelijken is dus belangrijk en daarom laten wij u zien
hoe u via de website’s van “Zorgvergelijker” en “Zorgkiezer” voor u de beste polis kunt vinden. Wist u
bijv. dat premiebesparingen van € 10,== per maand ( dus € 120,== per jaar en voor een echtpaar zelfs
€ 240,==) geen uitzondering zijn ? We kijken ook naar de collectieve verzekering van de Gemeente voor
minima en we laten u zien hoe u de zorgtoeslag aanvraagt. Woensdag 27 november dus in de Stek en
aanvang 20.00 uur. Graag even aanmelden (zie hieronder) en neem uw polis 2020 gerust mee.
De Rabo ClubSupport actie. Is weer achter de rug en heeft voor uw KBO € 411,81 opgeleverd. Dank
dus aan iedereen die op onze KBO heeft gestemd !!
Zet alvast in de agenda: Kerstviering donderdagmiddag 19 december a.s. en op
22 januari 2020 gaan we op bezoek bij de 2e Kamer in den Haag. Voor meer info zie volgende nieuwsbrief.
Ik meld mij aan JA / NEE voor de Wensambulance avond op14 november a.s. (voor……….pers)
Ik meld mij aan JA / NEE voor “vergelijk zorgverzekering” op 27 november a.s. (voor……….pers)
Naam………………………………………………..adres………………………………………
Telefoonnummer…………………………………e-mail……………………………………….
Inleveren bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 of Ad Rijkers Scheperstraat 2 of aanmelden via www.kboLandhorst.nl

