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Beste leden

Nu u de laatste nieuwsbrief van 2022 voor u hebt liggen wil ik graag namens het

 bestuur van Vitaal Wijzer Wijbosch iedereen het allerbeste wensen voor 2023.

Hopelijk kunnen we het nieuwe jaar zonder onderbrekingen met mooie activiteiten

beleven. Wij als bestuur zullen ons best doen om dit te realiseren.

Graag tot in het nieuwe jaar.  Hans van Gaalen, voorzitter.

Geplande activiteiten 2022

14 December: Kerstmarkt &Luisteravond

Clinic handboogschieten (gratis)

Filmmiddagen

20 December: Kerstviering

15 februari: Carnavalsavond (noteer deze vast)

Mutaties en ledennieuws

 - Opzegging: Mevrouw de Bie.

'- Nieuw lid: Sjan van Tartwijk, welkom!

 -50 jaar getrouwd: familie van Alebeek, Griendstraat 46.

Contributie KBO-Brabant retour

Als u kiest voor de aanvullende verzekering VGZ Zorgt

Goed, VGZ Zorgt Beter of VGZ Zorgt Best via het

collectief van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar tot

maximaal 25 euro retour van uw lidmaatschapsgeld voor

Vitaal Wijzer Wijbosch. U kunt uw betalings- en

lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een

formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Voor 2023

kan dit vanaf 2 januari.

Korting bij zorgverzekeringen

Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabant

collectiviteitsvoordelen op uw zorgverzekering: VGZ, CZ

en Zilveren Kruis/Aon. Premiekorting geven op de

basisverzekering mag wettelijk per 2023 niet meer, maar

op de aanvullende verzekering nog wel. Daarnaast krijgt

u bij een aanvullende zorgverzekering van VGZ en de

aanvullende zorgverzekering CZ Leden uw contributie

voor KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed.
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Kerstmarkt & Luisteravond 14 december in De Schakel

Dorpscentrum De Schakel samen met het Ruilnetwerk Wijbosch organiseren een Kerstmarkt &

Luisteravond op 14 december van 18:00 tot 21:30 uur in zowel de ruimten van De Schakel als in de

Anna Kapel.  Met heerlijke kerstmuziek in een gezellige kerstsfeer staan diverse kraampjes met

onder andere Kerststukjes, tassen en sjalen, sierraden in diverse vormen, Kerstkaarten en school

werkstukjes. er staat een wensboom en je mag met de Kerstman op de foto. Voor de kids is er ook

een kerst letter speurtocht. Dit alles onder het genot van glühwein of chocolademelk met wat

lekkers. De opbrengst gaat naar twee goede doelen namelijk de activiteiten begeleiding van school

en Laverhof.

Mededelingen vanuit Bestuur

 

 

  -Wij vragen de leden om melding te doen bij het secretariaat of bij Jeanne van Heertum (tel: 06-

46143956) in geval van  25, 40, 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn. 

-We willen ook graag bericht als er leden ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. Langs gaan

doen we indien mogelijk en gewenst. We willen zieken sowieso aandacht geven.  S.v.p. doorgeven

aan onze ziekenbezoeksters Ans van Gaalen (073-5476949), of aan J. van Heertum.

-Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten.

 

In de Anna Kapel begint om 18:30 uur het kerst knutselen en om 19:00 uur wordt er een

kerstverhaal gelezen. Daarna zingt het kinderkoor No Kidding en is er een kerstvoordracht om

19:35 uur. Na de pauze zingt popkoor Transparant vanaf 20:15 uur.

We verwachten een grote toeloop, dus wees er snel bij. Kei gezellig, jij komt toch ook?

sudoko


