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In te vullen door de bode 

 

Naam………………………………. 
 

Adres……………………………….

.  

 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
   

 

 

 

 

 

 

 
      

     
 

 

                              Van de voorzitter 

 

Nieuwsbrief 

 

Met veel plezier kijk ik terug op een jaar waarin ik u via de nieuwsbrief heb geïnformeerd over de 

activiteiten van SVTTeteringen en al wat er aan nieuws in en over Teteringen te brengen was. 

Heeft u over de inhoud van de nieuwsbrief nog vragen of suggesties stuur dan uw reactie naar 

joopvdmade@kpnmail.nl 

 

Ik hoop dat we volgend jaar terug kunnen naar een situatie waarin er weer ruimte is voor leuke 

activiteiten buiten huis en dat ik u daar weer uitgebreid over kan berichten. 

Hele fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021!  

 

Hartelijke groet, 

Joop van der Made 

   

 

 

Uitgelicht: Uitgelicht is item waarin in de nieuwsbrief aandacht besteed wordt aan onze activiteiten,  

 

Beide zullen dit jaar anders zijn. Hoe u er dit jaar mee omgaat 

moet iedereen zelf bepalen. Het bestuur hoopt dat u onnodige 

risico’s ook die dagen blijft vermijden zodat we elkaar volgend 

jaar weer gezond kunnen zien en spreken.  

Inmiddels is ook duidelijk dat met de komst van het vaccin de 

maatschappij niet meteen weer volledig open kan gaan. Toch is 

het bestuur alweer bezig met alle voorbereidingen om volgend 

jaar onze activiteiten weer op te kunnen pakken zodra dat 

mogelijk is en veilig kan. 

 

Dit jaar zien we meer opzeggingen van het lidmaatschap dan 

voorgaande jaren. We begrijpen dat. Onze vereniging wordt 

echter geconfronteerd met doorlopende kosten en het wegvallen 

van een deel van de inkomsten. Doordat we de afgelopen jaren de 

kosten laag hebben kunnen houden door goede afspraken te 

maken, met bijvoorbeeld ’t Web, hebben we tot nu toe de 

contributie laag kunnen houden. Dat willen we in de toekomst 

ook weer realiseren voor al onze leden. Help ons, help de 

vereniging. Daarmee helpt u ook uzelf! 

 

Rest mij nog u een heel fijne decembermaand toe te wensen en 

een goed begin van 2021! 

Hopelijk zien we elkaar weer snel terug. 

 

Willem-Jan Vermeulen 

 
 

 

Het is alweer december. De maand met 2 vrolijke 

gebeurtenissen: Sinterklaas en Kerstmis. 

 

 

Bedankt 

Voor uw medeleven en steun 

Bij het overlijden van    

Peter van den Bemt 

 

   
 

     Lieve Vrienden & Kennissen 
 

Bedankt voor alle telefoontjes, 

berichtjes, bloemen en vele kaarten 

In de wereld van nu, vol angst       

en onzekerheid voelt de steun die 

jullie ons gegeven hebben als een 

warme deken! 

Want als was het op afstand, het 

heeft als heel dichtbij gevoeld! 

 

Wij willen iedereen bedanken voor 

het medeleven bij het overlijden 

van Peter, 

 

Jeanne en familie 
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De tweede golf van de coronapandemie vraagt veel van ons allemaal, maar zeker ook van artsen, 

verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Velen van hen zijn nog nauwelijks 

bijgekomen van de eerste golf en nu moeten ze vol aan de bak in de tweede. Daarbij krijgen ze helaas ook 

nog in toenemende mate te maken met intimidatie en agressie van een kleine groep mensen. Dat vraagt heel 

veel van hen. 

We moeten ze steunen. Door ons aan de voorzorgsmaatregelen te houden, zodat er zo min mogelijk mensen 

ziek worden en zoveel mogelijk van de gewone zorg kan doorgaan. Houd afstand, beperk verplaatsingen en 

contacten, werk thuis, was je handen en draag in publieke ruimtes een mondkapje. Het grootste deel van 

Nederland doet dat gelukkig ook! 

En door te laten zien dat we achter ze staan, zoals ook in de eerste golf gebeurde toen we massaal 

applaudisseerden. Een leuk initiatief is de campagne #Ditismijnzorg. Voor meer informatie, zie 

website ditismijnzorg.nl. Daar kunt u ook heel eenvoudig zelf een postertje maken en meedoen aan deze 

actie.          

 

     Verzoek van KBO-Brabant om informatie  

 

 

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant 

(125.000 leden) en Stichting Pensioen Behoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een 

bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 

aangespannen over de Pensioenwet die naar 

onze mening strijdig is met de Europese 

pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse 

vertraging opgelopen door reguliere wachttijden 

bij de rechtbank en verlenging daarvan als 

gevolg van corona, maar op 27 november a.s. 

vindt eindelijk de eerste zitting plaats                

in Den Haag. Voor nadere informatie over deze 

procedure verwijzen wij u naar de informatie op 

onze website https://www.kbo-

brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

  

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag 

willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 

seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen 

opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen 

van een van de volgende fondsen: 

 

aan onze leden inzake rechtszaak pensioenen  

 

  

  · SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

   · Pensioenfonds Detailhandel 

   · Pensioenfonds Metaal en Techniek 

   · Pensioenfonds van de Metalelektro 

   · Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

   · Pensioenfonds PNO Media 

   Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van                   

KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of  

meer van de bovengenoemde fondsen, zou u 

zich dan bij KBO-Brabant willen melden per    

e-mail   (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’)      

of telefonisch (073 – 644 40 66).                      

We gebruiken de gegevens uitsluitend om ons 

belang als eisers verder te kunnen staven, mocht 

dat onverhoopt nodig blijken.                      

Graag vóór 26 november! 

  

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons 

van dienst zou willen zijn.   

  

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 
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