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Nieuwsbrief  No. 11   December 2022 
 

Beste KBO leden. 

 

Onze Kerstviering 

Zoals reeds eerder gemeld willen wij het  kerstfeest met u vieren op dinsdag 20 december  

Uiteraard weer met een lekker warm en koud buffet. De kosten voor deze dag komen op 

€26,50 p.p. inclusief 3 consumpties.  

“Betaald is opgegeven” Uw bijdrage  graag op rekening   NL27RABO 0182400115   

t.n.v. Theo Quicken met vermelding  van uw naam en lidmaatschap nummer. 

In verband met de reservering van het buffet moet u bijdrage voor of op 10 december bij de 

penningmeester Theo Quicken binnen zijn. 
Hieronder volgt het programma van dez dag. 

Kerstviering 2022  
 

 
   

Dinsdag 20 december.  

Gemeenschapshuis open om 10.30 uur. 

Om 11.00 uur opening door de voorzitter Wim Hendrikx. 

Plm. 11.10 uur  Kerstviering door Pastor P. de Leeuw. 

12.30 uur gezamenlijke warm en koud Buffet. 

Plm.14.00 uur  Duo “Weet je nog.” 

14.45 uur pauze: Met de lotenverkoop voor onze loterij. 

(5 loten voor €5,00. 13 loten voor €10,- 

Z.O.Z. 

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


2 
 

  Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: EETERIJ  STRIX van camping Liesbos.  

Het campingseizoen is nu gesloten Dus is ook de eeterij  nu gesloten.  
Secretariaat: Wil van Nijnatten   penningmeester: Theo Quicken  Rabobank rek. no.: NL27RABO0182400115 
Doelen 27  4813 GP Breda  mob.: 06 55504496   email: vannijnatten70@gmail.com  Website: www.kbo-liesbos.nl 

                                      

 

Plm.15.15 uur  2e gedeelte van het optreden van Duo “Weet je nog”. 

 16.00 uur  mededelingen door de voorzitter. 

16.10 uur  verloting van onze prachtige loterij prijzen. 

Hierna beëindigen we deze feestelijke kerstviering om +/-16.45 uur. 

Uw Opgave: uiterlijk ,,binnen” voor  of op 10 december bij de penningmeester. 

De kosten bedragen €26,50 p p. Betaald per bank is opgegeven 

 
Van de voorzitter. 

Op dinsdag 8 november hebben we bij KBO-Liesbos een themamiddag gehad over cybercrime. Dat is 

een duur woord voor misdaad via internet. Het gaat dan om misbruik via de telefoon, de 

tablet of de computer. Wij werden bijgepraat door Peter de Clercq die hierover voorlichting 

geeft namens gemeente Breda. Tijdens de middag bleek dat veel mensen hiermee al iets 

hadden meegemaakt. Er ontstond een levendige discussie. Peter stuurde mij de volgende 

link naar de informatie die hij ons heeft verteld: 

https://www.cybercrimeinfo.nl/presentaties-gepland/samenvatting-presentatie-cybercrime-

basis  

Als je die link intypt op de computer krijg je allerlei informatie over dit onderwerp. 

Ik zal de link ook op site van https://www.kbo-liesbos.nl zetten dan hoef je er alleen maar 

op te klikken. Als je op de beginpagina naar beneden gaat kom je er vanzelf. 

Wim Hendrikx 

 
Uw contributie vergoed bij aanvullende verzekering VGZ of CZ 

Bent u via de collectiviteit van KBO-Brabant verzekerd bij een van de partnerorganisaties 

van KBO-Brabant: VGZ, CZ of Zilveren Kruis? Zij geven een korting op de aanvullende 

verzekering. VGZ en CZ vergoeden bovendien jaarlijks het lidmaatschap van onze 

vereniging als u een aanvullende verzekering via KBO-Brabant afsluit. Op de website van 

KBO-Brabant staat hoe u die teruggave kunt regelen (https://www.kbo-

brabant.nl/onsvoordeel/). U hebt in ieder geval nodig: uw KBO-lidmaatschapsnummer (staat 

op uw ledenpas) en uw klantnummer bij VGZ of CZ. Bent u niet bij een van deze twee 

verzekerd en was u toch al van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? 

Denk dan eens aan een van deze twee! 

 

Helpdesk actief vanaf maandag 14 november 

Wilt u meer informatie over de voordelen van de (collectieve) zorgverzekeringen bij VGZ, CZ 

of Zilveren Kruis via onze koepelorganisatie KBO-Brabant? Bel met de helpdesk 

zorgverzekeringen op 073 – 303 64 49 tussen 9.00 – 12.00 uur. Vanaf 14 november is 

deze helpdesk actief. 

 

.  

 
Bestuur KBO Liesbos 
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