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Nieuwsbrief  mei 2019 
 

Bestuursmededelingen: 
 

Het droevige bericht bereikte ons dat Piet Kusters is overleden. 
Jarenlang was Piet voorzitter van de KBO afdeling Wijbosch. 

Zijn inzet voor de KBO was groot, naast zijn vele andere functie’s. 
Een bloeiende vereniging liet Piet achter, die hem ook de gouden erespeld 

van KBO Brabant opleverde, waar hij zeer trots op was. Wij wensen Tonnie, de 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van Piet. 

Namens bestuur en leden van KBO afdeling Wijbosch. 
 

Inkomsten en zorgtoeslag 2018. 
 

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 van de 55 plussers toeslagen vergeet aan te 
vragen of belasting niet terugvraagt terwijl dat wel kan. 

Houdt rekening met het volgende. 
Niet iedereen, die recht heeft op teruggave krijgt een aangiftebrief. 

Sommige zorgkosten en giften (b.v. aan kerk of goede doelen) zijn aftrekbaar. 
Huurders moeten zelf huurtoeslag aanvragen. 

Leden met een eigen huis krijgen ook niet altijd een aangiftebrief. 
Als u twijfelt, laat dan één van onze belastinginvullers hier naar kijken en zorg 

dat u krijgt waar u recht op hebt. 
Voor meer informatie bel naar onderstaande personen: 

Ad Claassen: Tel. 06-37647756 
Jo van der Mee: Tel. 073-5404271 of 06-24338549 

 
Keuring rijbewijs 75 jaar of ouder. 

Let op: Het CBR adviseert om, i.v.m. wachttijden 6 maanden van te voren bij 
het CBR de online gezondheidsverklaring in te vullen. 

Een keuring (kosten 40 euro) kunt u aanvragen bij 
www.regelzorg.nl   of   Tel: 088-2323300 

Boxtel Gemeenschapshuis de Walnoot   Reginahof 1 
Veghel De leest   Leest 45 

Uden Eigen Herd  Rooijsestraat 32 



 

 

Vervolg nieuwsbrief mei 2019. 
 

Dringende oproep. 
 

Voor de fietsdriedaagse in de maand juli 
(28-29-30 juli) 

Zijn wij dringend op zoek naar een zestal pijl uitzetters welke een dag 
mee willen helpen. 

Hopelijk kan deze activiteit doorgang vinden want ze is zeer 
belangrijk voor onze vereniging. 

Schroom niet en geef u op bij één van onderstaande personen. 
 

Jan van Kampen; Tel. 073-3451320 
of  Hans van Gaalen; Tel .073-5476949 

 
Mededeling. 

De dagreis met de bus komt dit jaar te vervallen. 
Daarvoor in de plaats organiseren we een extra  

Spelmiddag en wel op woensdag 19 juni. 
We gaan dan kegelen of jeu de boules spelen. 

In de nieuwsbrief van juni komen we hier op terug. 
 

Komende activiteiten. 
 

Dinsdag 4 juni: prijsuitreiking biljartcompetitie. 
Woensdag 19 juni: Kegel of jeu de boules middag. 

Woensdag 26 juni: Diner met leden. 
 

Wilt u tussendoor nog een dansje wagen? 
 

Dit kan in Cultureel Centrum De Vink. 
Op vrijdag 31 mei aanvang 20.00 uur. (entree 2 euro) 

Organisatie KBO afdeling Hoevenbraak. 
 

 
 

 


