
 

                              

                              Beste KBO Leden. 

 

In deze nieuwsbrief van december willen wij de volgende puntjes behandelen. 

 

KERSTVIERING. 

De uitnodiging voor de kerstviering vindt u bij deze nieuwsbrief in de ONS. 

Opgeven voor deze middag voor 30 november 2022. Wij weten dat er niet heel veel tijd tussen de brief 

en de opgave zit maar hopelijk weerhoudt het u er niet van om u toch op te geven. 

We proberen er een sfeervolle middag van te maken met een lekker kerstdiner dat verzorgd gaat worden 

door catering van Vonderen uit Sint Hubert. 

Ondanks de prijsstijgingen, waar we allemaal mee te maken hebben, hebben we de eigen bijdragen voor 

het diner hetzelfde kunnen houden als in 2019 toen we (voor de coronaperiode) de kerstviering 

gezamenlijk hebben kunnen vieren. 

De eigenbijdrage is € 17,50. Dit zal, met uw goedvinden, automatisch worden afgeschreven van uw 

rekening. 

U kunt zich opgeven door onderstaand briefje in te vullen en in de brievenbus te doen, door u op te geven 

via de e-mail, of via de website.  De gegevens vindt u onderaan deze brief.   

 

TERUG BETALING CONTRUBUTIE. 

Op de kringvergaring is ons gevraagd om aan onze leden kenbaar te maken dat de leden die hun 

zorgverzekering bij: VGZ, CZ of Zilverenkruis/Aon hebben het lidmaatschap van onze KBO kunnen 

terugvragen tot een maximum van € 25,00. U kunt dit doen via de website van KBO Brabant:  

www.kbo-brabant.nl  

Dan gaat u naar: ons leden voordeel. U kunt ook bellen naar KBO Brabant. Tel: 073-644 40 66. 

U kunt tot het einde van het jaar dit bedrag over 2022 nog terugvragen en volgend jaar weer. 

Komt u er zelf (of met behulp van b.v. uw kinderen) niet uit dan kunt u altijd een beroep op ons doen. 

 

SENIOREN EXPO KONINGSHOF TE VELDHOVEN. 

De beurs is van 17 t/m 22 januari 2023. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

Een entreekaartje kost € 10,00 maar op vertoon van uw kbo lidmaatschapspasje krijgt u € 4,00 korting.  

Als u niet op eigen gelegenheid wilt/kunt gaan is er ook de mogelijkheid om er met de bus naar toe te 

gaan. U moet zich dan vóór 29 december opgeven. Maar doe het zo vlug mogelijk want VOL is Vol. De 

bus gaat op 20 januari 2023. 

De reiskosten bedragen € 8,50 inclusief entree bewijs. 

U kunt zich opgeven door het bedrag over te maken op banknummer: 

NL53RABO0318047357 t.n.v. St. Welzijn Ouderen Sint Anthonis. 

Opstapplaatsen: Wanroij: op het kerkplein. Vertrek om 8.50 uur. 

                           Sint Anthonis: MFA Oelbroeck. Vertrek om 9.00 uur. 

                           Oploo: bij de St. Mathiaskerk. Vertrek om 9.15 uur. 

Om 15.00 uur vertrekt de bus weer vanuit Veldhoven. 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. In december verschijnt de ONS niet en dus ook geen 

nieuwsbrief. Maar mochten er dringende zaken zijn dan laten wij u dat uiteraard weten en voor vragen 

kunt u altijd bij ons terecht. 

Het bestuur wenst u een hele fijne decembermaand en hopelijk zien we elkaar op onze kerstviering. 

 

Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  

tel: 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl ,website: www.kbo-landhorst.nl       

 

 

NAAM: ……………………………………………………….geeft zich op met……. persoon(en)  

 

voor de kerstviering op 14 december.      

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