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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  22e jaargang 2023 

 

RABOBANK DEURNE nr. NL70 RABO 0110 8449 63 t.n.v. KBO Deurne West 

BESTUUR: KBO DEURNE WEST 

VOORZITTER: Cees van de Ven  

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

SECRETARIS EN VICEVOORZITTER: Vacature 

 2de SECRETARIS: Paul Nieuwendijk 

Batspade 32, 5754 HB Deurne  0493-311446   

Email: paul.nieuwendijk@hotmail.nl 

PENNINGMEESTER: Noud van de Ven 

Kemper 32, 5751 CV Deurne    0493-317223  

Email: a.m.p.vandeven@hotmail.com  

2de PENNINGMEESTER: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

LEDENADMINISTRATIE: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl 

BESTUURSLID: Piet Beekman 

Hogeweg 31, 5751 KX Deurne    0493-319254  

Email: p.beekman30@chello.nl  

BESTUURSLID: Marga Meulendijks – Mikkers 

Heuvel 30, 5751 HL Deurne    0493-317801 of 06-81533224 

Email: margameulendijks@upcmail.nl  

 

 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:  

 

Parochiecentrum Visser 2,     312486 Email: info@heiligewillibrorddeurne.nl 
Openingstijd maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u.  
Voor meer informatie - bv. voor het opgeven van intenties - kunt u ook terecht op 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
 
Pastoor Dieter Hedebouw Stationstraat 59 
  0493 - 763423 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl  
Alleen voor dringende zaken 06 - 49669920 
 
Pastorie SoW-Gemeente Contactadres 
Ds. A. P. Rebel Molvense Erven 70,  5672 HM Nuenen 
 
Dokterspost Helmond    088 - 8765151 
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis) 
 
Politie alarmnummer 112  
Wijkagent: Deurne Centrum en Deurne West  
Marjon van Helmond    0900 - 8844 
marjon.van.helmond@politie.nl 
 
Hulpmiddelen voor ouderen. 
Kerkstraat 2b  
5751 BH   Deurne 

 0493 - 314860 
 
Wijkcoördinator Deurne West Nancy Laurensse 
   06-34165118   
Email: nancy.laurensse@levgroep.nl of via Zorg in Deurne. 0493-387387. 
De wijkcoördinator is op wisselende tijden op verschillende plekken aanwezig in de wijk.  
 
LEV- groep Deurne    0493-352500 Email: info@levgroep.nl 
Tijdens kantooruren elke werkdag van 9.00 - 12.30  
Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne  
 
Belastinghulp: Paul Nieuwendijk Batspade 32     311446 
Hans van Moorsel    317530 of 06 50592039  Email: hansvanmoorsel@hetnet.nl 
 
Ouderenadviseur: Vacature 
 
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,    315334 
 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
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Ziekenbezoek: Toos Verberne Willy Martinalistraat 9,             323397 

     Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     319670 
 
Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30,   317801 of 06-28809534 
 
Gem. Deurne    387711  
 
Huurders Belangen Organisatie Deurne, Asten   323200  
 
Stichting Seniorweb Deurne, Parkstraat 2, 5751 JZ Deurne  06-13547218 
 
Wijkhuis “D’n Houtenhoek” Haydnstraat 30,   311129 
 
“De Wik” Hellemanstraat 2b,   317927  
Toon van den Berkmortel   06-50818833 
 
Wijkraad Deurne West 
Diane Hurkmans Griegstraat 15, 5751 EW Deurne  06 18422483 

www.wijkraad-deurnewest.nl 
 
Lidmaatschap beëindigen: Dit kan alleen bij een van onze bestuursleden. 
 
Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
 
Keuringsartsen: Je eigen huisarts vragen of…. 
Rijbewijskeuring in het Hofke van Marijke.  
www.rijbewijskeuringennederland.nl    06-34020700  en 06-34020733. 
Kijk op hun site voor de kosten. 
 
Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA  Helmond    0492 541248   € 40,- 
Dr. E. J. Kooijman Zeibergsestraat 120c, 5751 LN  Deurne    0493 310392   € 45,- 
Dr. Ph. M. A. Wout Dorpstraat 29, 5758 AN  Neerkant    077 4662285   € 35,- 
M.D.S. Keuring Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten   0493 690094  €65,- 
 
Automaatje: Bespreken op  0493-441405 
Op werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck 
Ria Oude Liesselseweg 68,   0493-319117 Email: riahonings@hotmail.com 
Hetty Parkhof 50,   06-30470572 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   
Contributie KBO Deurne West 
De contributie voor KBO Deurne West is € 26,00 per jaar. 

http://www.rijbewijskeuringennederland.nl
tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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Elke donderdagmiddag Inloopmiddag. 
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Woensdag 1 maart Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 7 maart Alzheimer Café Peelland 
‘t Kwartier Kerkstraat 10 Asten 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 8 maart Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 11 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 11 maart Ontspanningsmiddag in het Gerardushuis in de Walsberg. 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Maandag 13 maart Contactkoor “De stem van ons geheugen”. 

Samen zingen in het koor voor mensen met (beginnende) dementie  
en hun familie/mantelzorgers. Van 14.00 tot 16.00 uur 

in Wijkhuis "D'n Houtenhoek". 
Entree - € 2,50, familie/mantelzorger (en koffie) gratis.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Woensdag 15 maart Liederentafel  
in “De Wik” van 14.00 - 16.00 uur 
 
Donderdag 16 maart  Jaarvergadering 
Om 14.00 uur in “De Wik”. 
Breng deze West Wijzer mee dan hebt u alle gegevens bij de hand. 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Woensdag 22 maart Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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Zaterdag 25 maart Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 4 april Alzheimer Café Peelland 
‘t Kwartier Kerkstraat 10 Asten 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 5 april Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
 

De jarige van de maand Maart 2022 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
  5 maart Mevr. A. Strijbosch-Geurts Visser 4 kamer 218        82 jaar 
  5 maart Mevr. M. Camps-v. Bree  Pastoor Jacobsstraat 57              94 jaar 
  6 maart Mevr. A. Sloots-Nissink  Franckstraat  1                                94 jaar  
  6 maart Mevr. I. v. Kessel-v. Hoof  Zonneland 16                               90 jaar  
  7 maart Dhr.   A. v. Hecke Stationsstraat 101                                     94 jaar 
12 maart Dhr.   J. Verberne Derpsestraat 19 d           81 jaar 
14 maart Mevr. M. Berkers-Verberne Nassauplein 8                           87 jaar 
18 maart Mevr. A. v.d. Heuvel-v. d. Vranden  Zandbosweg 104        87 jaar  
19 maart Mevr. A. Martens-Verberne Albert Schweizerstraat 4 a     84 jaar 
19 maart Dhr.    A. Manders Mauritsstraat 4            83 jaar 
20 maart Dhr.    W. v. d. Heijden Schutsboom 36           83 jaar 
24 maart Mevr. M. Verberne-Rooyakkers Derpsestraat 19 d          82 jaar 
27 maart Mevr. J. Koolen-van Bree Derpsestraat  66                           86 jaar 
28 maart Dhr.    J. v. d. Putten Het Heiakkerhuis Patrijs 38 Studio 8          83 jaar 
31 maart Mevr. W. Derkx Prinsenhof 5                                                  85 jaar 
 

Hartelijk Gefeliciteerd en alle goeds in uw nieuwe levensjaar! 

En een hiep hiep hoera voor onze nieuwe adverteerder: 

Fysiomix Stationsplein 9 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering  K.B.O. Deurne West. 
 

Beste leden van KBO Deurne West, 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering  

over het jaar 2022. 

Datum vergadering: Donderdag  16  Maart  2023                                      
Waar:  in “De Wik”      
Tijd: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) 

 

Bij binnenkomst van de vergadering krijgt u koffie/thee en  

één consumptiebon. 

Ook ontvangt u één gratis lot. Overige loten en consumpties zijn voor eigen rekening. 

De loten kosten 50 cent per lotje. 

 

      Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit  

      tot 15 maart doorgeven aan de voorzitter.  

      Telefonisch 0621840561     

      E-Mail:  ceesvandeven@hetnet.nl 

 

Voor in de pauze hebben we een speciale gast uitgenodigd 

met een heel bijzonder verhaal! 

 

Vriendelijke groet en tot 16 maart in “De Wik” 

Het bestuur KBO Deurne West 

 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
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Agenda voor de jaarvergadering over het jaar 2022. 
 

Datum vergadering:  donderdag  16 Maart  2023  in  “De Wik”   
 
Aanvang vergadering: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)   
 
Agendapunten :  
1)   Opening.  
2)   Vaststelling van de agenda. 
3)   Mededelingen. 
4)   Ingekomen, verzonden stukken.   
5)   Notulen van de jaarvergadering van 21 April 2022. 
       De notulen van deze vergadering over het jaar 2022 komen in de West Wijzer te staan. 

 
6)   Jaarverslag 2022 van de secretaris.  
7)   Jaarverslag van de ledenadministratie. 
8)   Financieel jaarverslag 2022  van de penningmeester.  
9)   Verslag van de kascommissie, Tjeu Minten en Mariet Kusters 
       Nieuwe kascommissie leden benoemen voor 2023. 
 
10)   Bestuursverkiezing,  volgens het rooster van aftreden.  

    Marga Meulendijks is aftredend, en stelt zich herkiesbaar.   
         Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een bestuursfunctie 
         kunnen dit tot 15 maart doorgeven aan de voorzitter. 
  
11)  Huldiging jubilaris. 
         Jubilaris Mw. T. M. Klomp-van den Broek, is 25 jaar lid van  KBO Deurne West.  
         Wij nodigen haar dan ook van harte uit om dit jubileum samen met ons te vieren.     
12)  Overige activiteiten KBO Deurne West in 2023. 
13)  Rondvraag. 
 

Pauze, met een speciale gast met een bijzonder verhaal. 
 
14)  Loterij. 
15)  Afsluiting van deze jaarvergadering. 
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Jaarverslag 2022 van het secretariaat.  
 

Wij als KBO Deurne West zijn het nieuwe jaar gestart met een  
gezellige Nieuwjaars receptie in ontmoetingscentrum De Wik. 
 
Na de feestdagen, zijn onze vaste activiteiten weer van start gegaan.  
De Inloopmiddag, Kienen en het Koersballen. Op een aparte avond zijn  onze vrijwilligers weer  
bedankt, voor hun inzet en doorzettingsvermogen om dit alles mogelijk te maken. Alles is weer 
langzaam opgestart, nadat alle corona beperkingen waren afgeschaft. 
 
De jaarvergadering kon weer doorgaan. De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester 
werden goedgekeurd en bestuursleden herkozen en aangevuld. Over de geboden activiteiten was 
ieder tevreden. Door een misverstand is onze fietstocht niet door gegaan, volgend jaar beter. 
 
De ontspanningsmiddag in Gerardushuis Walsberg met ’t Boekels Kwartiertje, duurde gelukkig wat 
langer en was erg gezellig. 
De busreis kon ook weer doorgang vinden naar de Eifel in Duitsland.  
Naast onze pas- of identiteitsbewijs, moesten we voor de zekerheid een mondkapje meenemen.  
Op sommige punten zijn de Duitsers strenger. 
In oktober kregen we Hans d’n Brabander op bezoek, die ons een gezellige middag voorschotelde. 
   
Diverse verslagen en informatie kwamen in de West Wijzer te staan. 
Redactie van de West Wijzer heeft zijn uiterste best gedaan om de  
leden te informeren en te vermaken met puzzels, verhalen etc.  
Ook de jarigen werden niet vergeten. Zij werden vernoemd in de West Wijzer en kregen een kaart 
via onze felicitatiedienst.  
Een groot compliment voor de redactie, om toch elke maand weer een goed gevuld blad te  
verzorgen. En de bodes niet te vergeten die elke maand de ONS en West Wijzer bij de leden be-
zorgden. 
 
Van de KBO Kring Deurne: tweemaal een Kringraad vergadering en de 
Bedevaart te Ommel zijn doorgegaan. 
 
Bestuur van KBO Deurne West kwam 10 keer in vergadering bijeen. 
Verder hebben we diverse telefonische contacten en mailtjes van 
KBO Brabant behandeld. Wat belangrijk was stond in de West Wijzer. 
 
Februari 2023. 
Bestuur en notulist: KBO Deurne West. 
 
Ook op de vernieuwde website is van alles terug te vinden.   



9 

 
Notulen van de jaarvergadering  K.B.O. Deurne- West 
 
Donderdag 21 april 2022 in “De Wik” over het  jaar: 2021   
 
Tijdens de vergadering krijgt u koffie/thee en één consumptiebon. 
Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
LOTERIJ 
De loten kosten € 1.00 per stuk. 
U kunt er geen extra bijkopen, maar U mag wel een donatie doen. 
 
Aanvang vergadering om 14.00 uur. 
 
 
1)  Opening. 
Voorzitter Cees van de Ven heet iedereen hartelijk welkom op deze  
jaarvergadering. Blij dat we elkaar in de Wik kunnen ontmoeten. 
 
2)  Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt  zonder wijzigingen vastgesteld. 
Voor onze overledenen wordt een moment van stilte gevraagd. 
 
3)  Mededelingen. 
Aanwezig 39 leden inclusief het bestuur.  
Er zijn 5 leden afgemeld, waaronder Piet v. d. Berg onze notulist. 
Hij ligt met corona op de IC van het Ziekenhuis. Het gaat nu wat beter. 
Paul Nieuwendijk zal deze vergadering notuleren. 
 
4)  Ingekomen, verzonden stukken. 
Inkomende post en E-mails, worden aan de betreffende personen  
door gegeven / gestuurd.  Wat voor de leden van belang is komt in  
ons blad, de West Wijzer. 
De Gemeente Deurne gaat de subsidies nader bekijken. Mogelijk krijgen  
wij volgend jaar minder. 
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5)  Notulen jaarvergadering van 14 oktober 2021. 
In West Wijze april 2022 staat deze gepubliceerd. Er zijn geen op of  
aanmerkingen op deze notulen. Met dank aan de notulist worden ze goedgekeurd. 
 
6)  Jaarverslag 2021 van de secretaris. 
In de West Wijze van april 2022 pag. 11 is het verslag opgenomen.  
Zijn daar op of aanmerking op? Duidelijke taal van de secretaris. 
 
7)  Jaarverslag van de Ledenadministratie. 
We hebben nu 228 leden, dat zijn er 29 minder dan het jaar 2020. 
Er zijn geen leden die hebben afgezegd. 1 Lid is verhuisd.  
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor allen die ons zijn ontvallen.  
Dank je wel.  
Voor zover bekend zijn onze overledenen steeds vermeld in de West Wijzer. 
Maar in de coronatijd hebben we dat niet altijd door gekregen. 
 
8) Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester. 
Het financieel overzicht wordt aan de leden overhandigd. 
De penningmeester Noud van de Ven geeft korte uitleg over de  
inkomsten en uitgaven en vermeld dat het jaar positief is afgesloten. 
Daar krijgt Noud applaus voor. 
 
9) Verslag van de kascommissie. 
De kascommissie bestaande uit; Jo van Cuijk en Ina van Calis, ze hebben 
de kascontrole uitgevoerd en akkoord verklaard. Alles zag en keurig uit 
en alle in en uitgave waren netjes en overzichtelijk genoteerd. 
De kascommissieleden hebben beide de dechargeren verklaring getekend. 
Dank aan de kascommissie. Jo van Cuijk is aftredend.  
Tjeu Minten stelt zich als nieuw lid beschikbaar. 
 
Pauze. Hans van Hoek van de Heemkunde start een PowerPoint met 
archiefbeelden van hoe men zich van begin tot de helft van vorige eeuw  
bezig hield met werk en vertier. Vele herkende dat en kwamen nog bekenden tegen.  Ook 
Hans was bij met de aanvullingen die hij kreeg. 
 
15.00 uur  Vervolg van de vergadering. 
Noud van de Ven bericht dat de voorzitter Cees van de Ven onverwacht 
een bericht kreeg en weg moest. Noud zal de vergadering verder leiden. 
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10 ) Bestuursverkiezing. 
Er hebben zich geen leden aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. 
Paul Nieuwendijk is er bij gekomen en tijdens bestuursvergadering 
worden taken verdeeld.  
 
11 ) 25 jarige jubilarissen. 
Gehuldigd wordt Mevr. M. van Houts- van Riel met een overhandiging van een oorkonde 
door Noud en een bos bloemen door Marga. En applaus van de leden. 
Mevr.  A. van Riel- van Houts kan niet aanwezig zijn. Piet Beekman 
bezorgt morgen de oorkonde en een bos bloemen bij haar thuis. 
 
12 ) Overige activiteiten van Deurne West. 
Er komt dit jaar een busreis. Enkele punten moeten nog nader worden 
uitgewerkt. In de komende West Wijzer komt meer informatie en de mogelijkheid 
om je te melden en te betalen. 
Alle regelmatig terugkerende activiteiten zijn weer opgestart en gaan goed. 
Hier en daar blijft het aantal deelnemers wat achter. Opstart probleem? 
 
13 ) Rondvraag. 
Terug ontvangen van contributie bij CZ. Om het nu uit te leggen is wel 
mogelijk. Maar beter is, het in komende West Wijzer te plaatsen. Hoef 
je nu niets op te schrijven of te onthouden en heb je alles bij de hand. 
 
14 ) Afsluiting jaarvergadering. 
Noud van de Ven sluit deze jaarvergadering met dank aan ieder voor 
de inbreng. De loterij volgt meteen en aansluitend nog lekkere hapjes bij 
een drankje. Intussen laat Hans van Hoek nog meer fotomateriaal uit de 
vervlogen tijd zien. Na afloop wordt Hans bedankt en ontvangt hij een 
waardebon en een fles met?? 
 
Waarnemend notulist KBO Deurne West 
21 april 2022 
 
Paul Nieuwendijk 
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  KBO’s Deurne West - St.Jozef - Vlierden en Walsberg 

 

Nodigen u uit voor een gezellige ontspanningsmiddag met: 

 

Muziekgroep AMBIANCE 
 

 

 

Plaats    : In het Gerardushuis Walsberg  

Datum    : Op Zaterdag 11 maart 2023 

Aanvang : 14.00 uur Zaal open om 13.15 uur 

Entree    : € 4,00 incl. kop koffie/thee met cake 

 

 Kaartjes zijn te koop bij: 

 Marga Meulendijks Heuvel 30                      tel. 317801 

 Nelly v.d. Kerkhof    Vendelier 1                tel. 319670 

 Corrie van Geffen    Past. Jacobsstraat 23   tel. 380303 

 en op de inloopmiddag. 

Om de kosten te dekken zal er zoals gebruikelijk weer een loterij worden  
gehouden met leuke prijzen. Vier lotjes voor € 1,00 
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Mantelzorg 
 
 

Beste mantelzorger. Je zorgt gul voor een naaste en je tuimelt als je niet  
uitkijkt vrijwel direct in de valkuil om jezelf daarbij te vergeten. Iets doen voor iemand anders maakt  
gelukkig, dat blijkt uit onderzoek. Mantelzorg geeft inderdaad veel voldoening. Maar als je te veel in de 
‘zorgstand’ staat en je het zorgen voor jezelf uit het oog verliest, kan het goed misgaan*. (*boek: ‘Klein 
geluk voor mantelzorgers’ van Maria Grijpma en Inge Jager) 
 

Met een positieve blik kijken naar je gezondheid en in actie komen. 
 
Ik voel me gezond en fit (lichaam) 

Ik voel me vrolijk (gevoel en gedachten) 
Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst (zinvol leven) 
Ik geniet van mijn leven (kwaliteit van leven) 
Ik heb een goed contact met anderen (meedoen) 
Ik kan goed voor mezelf zorgen (dagelijks leven) 
 
Lees hierover in de nieuwsbrief mantelzorg en ontdek nog meer informatie. 
Te vinden op www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorg-
nieuwsbrief 
 
Je bent mantelzorger als je hulp, zorg en ondersteuning biedt aan iemand 
in je naaste omgeving. 

Voor mantelzorg vragen of het ontvangen van de nieuwsbrief neem contact op met LEV Deurne, Steun-
punt Mantelzorg T: 0493 – 35 25 00 of E: sociaalteamdeurne@levgroep.nl 
 

Berichtje van de penningmeester. 

Als u geen automatische incasso hebt ingevuld en u hebt de contributie van € 26,00  

voor 2023 nog niet betaald, wilt u dit dan doen door het bedrag over te maken naar:   

NL70  RABO 0110 8449 63 t.n.v. KBO Deurne West 

 

Activiteiten  

Bij het koersballen mogen mensen 4 weken op proef meedoen zonder lid te zijn van 

KBO Deurne West. Bij de inloop mag iedereen binnenlopen, alle ouderen van Deurne 

West. Bij het kienen mag ook iedereen mee doen. Maar…. niet leden moeten zelf 

hun  drankje betalen bij het kienen. Worden mensen lid van KBO Deurne West, voor 

€ 26,00 per jaar, dan kunnen ze de contributie terug vragen bij CZ en VGZ mits ze 

aanvullend verzekerd zijn. Zie verderop in deze West Wijzer. 

Dus…. Neem gerust je buren, vrienden en vriendinnen mee, daar wordt het alleen 

maar gezelliger van. En…. gezelligheid kent geen tijd! 
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Hoe vraag ik mijn contributie terug bij CZ en bij VGZ? 
 
Hieronder word uitgelegd hoe u de contributie van KBO Brabant retour kunt vragen. 
 
• Als u verzekerd bent bij C.Z.   
• Of als u verzekerd bent bij V.G.Z. 
 
Als u hierover nog vragen heeft kunt u contact opnemen met KBO Brabant.  
Zie het telefoonnummer onderaan in deze mail. 
 
Alleen als u bij C.Z. verzekerd bent kunt u elke donderdag van 10.00 uur tot 13.30 uur 
bij de C.Z. bus hulp krijgen. 
Neem dan wel je KBO pasje mee en het door u in te vullen formulier.  
De C.Z. bus staat op het parkeerterrein van het Elkerliek ziekenhuis in Deurne. 
    

 
Als u bij het VGZ verzekerd bent via het collectiviteit KBO-Brabant  
dan krijgt u 15% korting op de aanvullende verzekering Goed, Beter of Best en  
5% korting op VGZ Tand Goed, Beter of Best. 
 
Voor de teruggave van de contributie zijn 3 voorwaarden van toepassing: 
 
• U bent lid van KBO-Brabant. 
• U bent bij VGZ verzekerd via de collectiviteit KBO-Brabant. 
• U heeft het aanvullende pakket Goed, Beter of Best. 
• Het collectiviteitsnummer is: 87718266. 
Uw lidmaatschap nummer van KBO Brabant is: ….. 
 
Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u de hoogte van uw KBO-contributie met een 
maximum van € 25,00 terugvragen bij VGZ. 
Dit kan voor 2023 via het formulier op onze site: 
 
Uw contributie retour via VGZ - 2023 - KBO-Brabant 
 
Heeft u niet de beschikking over een computer?  
Neem dan telefonisch contact met ons op.  
Telefoon 073-6444066 
Wij helpen u graag verder. 
 
Marian van Balen  
Secretaresse KBO Brabant 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant.nl%2Fuw-contributie-retour-via-vgz-2023%2F&data=05%7C01%7C%7C965bfd3101a642cf595d08db139450b5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638125301150257746%7CUnknown%7CTWFpbG
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Contributiebrief KBO-Brabant 2023 - CZ 
 
 

Deze contributiebrief gebruikt u voor teruggave van de contributie van 2023 vanuit uw  
aanvullende verzekering leden.  
KBO-Brabant en CZ beschouwen dit als de rekening voor contributie. 
U kunt dit indienen zoals u normaal uw rekeningen bij CZ indient. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Mijn bewijs van inschrijving lidmaatschap van KBO-Brabant 
 
Datum (de dag waarop u dit formulier invult): ……………………. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Mijn lidmaatschapsnummer van KBO-Brabant is: ………………………………………………………..  
 
Mijn persoonlijke relatienummer bij CZ is: …………………………………………………………………….  
 
Mijn KBO-collectiviteitsnummer is: 014103648 
 
Mijn geboortedatum is: …………………………………………………………………………………………………….  
 
De contributie voor het KBO-lidmaatschap in 2023 bedroeg: € 26,00 
 
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld. 
 
 
Datum: ……………………………        Handtekening: …………………………….. 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
Deze contributiebrief kunt u behandelen zoals u normaal uw rekeningen bij CZ indient. 
Dit is dus een soort rekening. 



18 



19 

Gelukkig hoef je geen ster te zijn om door Hem gezien te worden! 

Ria 

Als ’n vlinder 

bevrijd uit zijn cocon 

vlieg ik dankbaar en blij door het leven 

’n straaltje licht 

gevoed door Onze Vader God 

heeft mij Zijn warmte gegeven. 

Ria 
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