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Word ook lid van
Belangenvereniging
Senioren Steensel

4 redenen om nu 
lid te worden: 
•  Belangenbehartiging
•  Heel veel activiteiten
•  Vrijwilligerswerk
•   Collectiviteitskorting  

& voordeel

Lid worden? 
U kunt zich aanmelden door deze kaart in te vullen 
of door contact op te nemen met Belangenvereniging Senioren Steensel.

❑  Ja, ik wil graag lid worden. Neem contact met mij op:

NAAM 

ADRES 

POSTCODE EN WOONPLAATS 

E-MAILADRES 

TELEFOONNUMMER 

DATUM 

❑  Naast het lidmaatschap ben ik ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk.

Lever deze kaart in bij één van onze bestuurders. Adres Boterbocht 23, 
Genderdreef 11, of Riethovenseweg 45.

Contact en meer informatie
Enthousiast geworden? Bel of mail dan 
met de voorzitter van Belangen-
vereniging Senioren Steensel, Jac Maas. 
Telefoonnummer: 06-51342372. 
E-mailadres: kbosteensel@outlook.com 
Tonny Haegens
Telefoonnummer: 06-29751111
Lidmaatschapskosten: € 20,- per 
jaar. Dat bedrag verdient u ruim 
terug via de verschillende kortingen. 
Voor sommige activiteiten wordt een 
extra bijdrage gevraagd.

facebook.com/kbobrabant/                      @kbo_brabant                  www.kbo-brabant.nl



WELKOM

Ontmoet u graag andere 
mensen? Bent u op zoek 
naar leerzame, sportieve, 
culturele of ontspannende 
activiteiten in de buurt? 
Zet u uw talenten graag 
in voor de belangen-
behartiging van ouderen? 
Zoekt u iemand om 
mee te reizen of om een 
serieuze relatie mee aan 
te gaan? Dan bent u bij 
Belangenvereniging 
Senioren Steensel aan het 
juiste adres!

Samen zetten we ons in voor actieve 
deelname van senioren in de 
samenleving, voor de bevordering 
van onderlinge sociale contacten en 
zelfredzaamheid.

Ontmoeting
We ontmoeten elkaar regelmatig  in 
gemeenschapshuis “De Höllekes”  
maar ook in “De Stern”. Binnen onze 
vereniging hebben we aandacht voor 
elkaar. We zijn er niet 
alleen voor de gezelligheid, 
maar ook als we elkaar 
nodig hebben. Samen 
houden we ons mooie 
Steensel leefbaar en een 
plaats om prettig oud te 
worden!

Wat doen onze vrijwilligers voor u?
• Cliëntondersteuners: 

helpen bij Wmo-aanvraag. 
Van keukentafelgesprek tot 
bezwaarschrift

• Belastinginvulhulpen: helpen bij 

jaarlijkse aangifte
• Thuisadministrateur: voor hulp bij 

administratie
• Vrijwillige ouderenadviseurs: voor 

alle overige vragen van herkeuring 
rijbewijs tot advisering omtrent 
zorgverzekering

Ook provinciaal en landelijk
Belangenvereniging Senioren Steensel 
maakt deel uit van KBO-Brabant. Als 

u lid wordt van onze afdeling, 
wordt u automatisch ook lid 
van KBO-Brabant. Met circa 
130.000 leden is KBO-Brabant 
de grootste vereniging in Noord-
Brabant en een van de grootste 
seniorenverenigingen in 

Nederland. Door ons grote ledenaantal 
zijn we een serieuze gesprekspartner 
als het gaat om pensioenen, welzijn en 
zorg. Door onze omvang slagen we er 
ook in om interessante kortingen voor 
onze leden te bedingen bij aanbieders 
van producten en diensten voor 
senioren. 

Samen 
actief en 

inspirerend 
voor alle 

senioren!

bij onze KBO!

Wij maken 
ons sterk voor 

úw belang!

Onze activiteiten
• Themabijeenkomsten en workshops 

over omgaan met dementie, gezonde 
voeding, veiligheid in huis, veilig pinnen 
en bankieren

• Ontmoeting: samen koken en eten, 
bingo, kienen, biljarten, gymmen, zingen, 
schilderen, fietsen en wandelen

• Tablet- en computercursussen

Voordelen lidmaatschap
• Deelname aan ontspanningsactiviteiten, 

themadagen, excursies, lezingen, 
uitstapjes en reizen

• Belangenbehartiging senioren lokaal, 
regionaal en landelijk

• Via ledenpas korting bij lokale en 
regionale bedrijven

• Collectiviteitskorting op herkeuring 
rijbewijs, zorgverzekeringen en energie 
via KBO-Brabant

• Cadeau aanbiedingen en kortingen op 
concerten vanuit KBO-Brabant

• Mogelijkheid tot het doen van interessant 
vrijwilligerswerk

• Elf keer per jaar ledenmagazine Ons
• Elf keer per nieuwsbrief eigen Afdeling
• Toegang tot de provinciale datingsite 

Groet & Ontmoet voor het vinden van 
een levens-, stap-, reis, of klusmaatje. 


