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maart 2021 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Ik hoop dat de winter nu 

achter de rug is. Sneeuw, 

ijs en harde wind is even 

leuk achter het raam, 

maar wij krijgen er gauw 

genoeg van, want naar 

buiten gaan gaat toch niet 

zo gemakkelijk en je  

vertrouwde rondje lopen lukt niet vanwege de 

gladheid. Dan heb je het in deze corona tijd 

gauw gezien. 

 

Over dit laatste wil ik nog het volgende kwijt. 

Ik vind de maatregel van 1 persoon per dag op 

bezoek van de zotte. Als je zoon of dochter met 

haar man of vriendin willen komen dan mag 

dat niet. Wel mogen al je kleinkinderen onder 

de dertien komen maar boven de dertien één 

per dag. Het moet niet gekker worden in deze 

wereld van  de Corona maatregelen. Verder 

vind ik het vreselijk saai. Ik hoop dat wij na 2 

maart meer dan 1 persoon per dag mogen 

ontvangen. 

Gelukkig lijkt er licht te komen aan de horizon. 

Men is gestart met het inenten van de tachtig 

plus leden. Van verschillende leden heb ik 

vernomen dat zij waren ingeënt of een 

afspraak konden maken. Dat geeft de burger 

moed naar de toekomst toe. 

 

Over onze buitenshuis activiteiten zullen wij 

het maar niet hebben als vereniging.  

Hopelijk kan ik jullie in de volgende circulaire  

daarover meer nieuws vertellen. 

 

Wij  hebben de komende 

maand nog wat te 

kiezen, heeft u ook al uw 

stembiljet ontvangen. 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar 

gedrag en zijn keuze de komende maand.  

Ik wens u veel wijsheid toe, 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Nieuwe leden  

De heer en mevrouw van Luytelaar-Hoevenaars 

 

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

 

Overleden lid 

Mevrouw M. Slaats is vrijdag 22 januari 2021 

op 75-jarige leeftijd overleden. Zij was 7 jaar 

lid van KBO-Brouwhuis. 

 

 

 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

Zoals wij al in de circulaire van februari 

vermeld hebben heeft het bestuur vanwege de 

strengere maatregelen, het besluit moeten 

nemen om de activiteiten in maart te 

annuleren.  

14 april Algemene ledenvergadering.  

23 mei  Boeremèrt Brouwhuis op 

1e Pinksterdag. 

2 juni  Amusementsmiddag  

10 juni  Lange Dagtocht Texel  

(vroeg vertrekken 07.00 uur) 

23 juni  Excursie EDCO 

28 juli  Bezoek klooster Aarle-Rixtel en 

Brabantse kluis.  

2 sept.  Fietsdag. 

16 sept. Korte dagtocht. 

19 sept. Rommelmarkt 

01 okt. Dag van de Ouderen 85+ 

03 nov. Amusementsmiddag 

07 nov. Rommelmarkt 

02 dec.  Bezoek Kerstmarkt in Duitsland.   

15 dec. Kerstviering in zaal Vissers. 

 

 

Stichting VBOH 

Belastingservice 

voor ouderen  

Wij verzorgen in overleg 

met KBO Brabant de 

opleiding van startende belastinginvullers en 

het bijspijkerprogramma voor ervaren 

vrijwilligers. Ook vormt Stichting VBOH het 

centrale punt waar de belastinginvullers en de 

afdelingen met hun vragen terecht kunnen. Dit 

alles gebeurt in nauw overleg met het 

provinciaal en landelijk projectteam die de 

contacten met de Belastingdienst onderhouden 

en de afstemming tussen de provincies regelt. 

 

De belastingservice is een dienst voor senioren 

van 55 jaar en ouder met een laag inkomen. 

Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij 

een verzoek om teruggave inkomstenbelasting 

of bij het aanvragen van toeslagen. In 

Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige 

belastinginvullers. De kosten voor deze 

belastingservice bedragen € 12,- per 

huishouden. Dat betekent voor alleenstaanden 

een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor 

gehuwden of samenwonenden is dit bedrag 

maximaal € 50.000. 

 

De belastingservice voor ouderen bestaat al 

ruim tien jaar. De service is opgezet omdat 

bleek dat veel ouderen geld van de belasting 

terug konden krijgen maar geen verzoek tot 

teruggave indienden. Ook het doen van 

aangifte vinden veel senioren ingewikkeld. 

Daarom helpen de vrijwillige belastinginvullers 

senioren bij hun aangifte. Hoewel de aangifte 

via internet verloopt, hebben veel senioren 

geen internetaansluiting. Voor deze groep is de 

belastingservice een uitkomst. 

De belastingservice voor ouderen helpt ook bij 

het aanvragen van de zorg- of huurtoeslag. 

Hoe groot de behoefte is aan deze 

ondersteuning, blijkt wel uit het aantal 

aangiften dat de belastingservice in 2015 

verzorgde. In dat jaar hielpen de 

belastinginvullers in Noord-Brabant bij maar 

liefst 20.000 aangiften voor ouderen. 

Daarnaast kregen zo’n 2.000 ouderen hulp met 

hun aanvraag of wijziging van de huur- en/of 

zorgtoeslag. 

 

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH 

belastinghulp dan kunt u zich wenden tot ons 

secretariaat te bereiken via 0492-792392 

of info@vboh.nl 

 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

geregeld dat iedereen die met een hulpvraag 

naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

  

Vrijwillige ouderenadviseurs 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag 

een grote mate van zelfredzaamheid. Dat 

geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. De 

meeste ouderen willen dat ook.  

 

http://www.belastingservice.org/home/
mailto:info@vboh.nl
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Digitale vragen? Vraag om hulp! 

Koffie met een tablet op 

tv als alternatief in 

corona-tijd. Om goed 

mee te kunnen in onze 

(digitale) samenleving, 

heb je tegenwoordig een 

smartphone, computer 

of tablet nodig. En… 

kennis over hoe dit 

werkt. Door de corona-

crisis is het duidelijk geworden dat deze 

digitale mogelijkheden handig en soms zelfs 

noodzakelijk zijn. Er wordt verwacht dat 

mensen informatie opzoeken op een website, 

weten hoe hun DigiD werkt en dat zij 

videobellen met kinderen of met de huisarts. 

Dat wordt steeds vaker gevraagd. In 2020 is 

er een mooie samenwerking ontstaan tussen 

de KBO Kring Helmond, de gemeente 

Helmond, de Bibliotheek Helmond Peel en 

afdeling Zorg&Welzijn van het ROC Ter AA.  

 
Fysieke bijeenkomsten kunnen nog niet, maar 

wat in het vat zit, verzuurt niet. Zodra het weer 

kan, gaat Koffie met een tablet weer van start 

op vier locaties, met nieuwe onderwerpen. 

Uiteraard met koffie! Een medewerker van de 

Bibliotheek of iemand anders legt alles 

eenvoudig uit en de informatie wordt op een 

groot scherm getoond.  Ook kunnen leerlingen 

van het ROC Ter AA de aanwezigen helpen met 

hun smartphone of tablet. Er zijn al enkele 

proefbijeenkomsten geweest en de 

deelnemers waren enthousiast.  

 

Iedereen kan met digitale vragen bellen naar 

het digitale spreekuur bij de Bibliotheek, op 

werkdagen van 10.00-13.00 uur (0492 52 22 

20).  

Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op 

werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale 

vragen beantwoord kunnen worden (0800 

1508).  

KBO-Brabant  

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons 
Zomerfair in Brabant!  Doe mee! 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin 
in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die 

tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant 
een Ons Zomerfair organiseren aan het einde 
van de zomer. Er zijn verrassend veel 
ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na 
zo’n lang isolement willen we er een echt 
feestje van maken: op een mooi landgoed met 
eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel 

standhouders én bezoekers, ergens centraal in 
Brabant. Wilt u uw werk voor een groter 
publiek exposeren - en wellicht verkopen? 
Meld u dan aan voor een kraampje via de 
website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
 
Indien u wel creatief bent, maar zich niet 
digitaal kunt aanmelden, bel dan naar 
Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het 
veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich 
nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 
 

 

KBO-Brabant tips 

Informatie oplichting en coronavaccinatie: 

Pas op voor Oplichters in de periode van 

vaccinatie tegen corona. 

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 

 

De “Ons" nu ook via www.onsmagazine.nl 
 

Rijbewijs verlengen: Op de website van KBO-

Brabant  staat uitgebreide informatie. 

 

Samen voor een eerlijk pensioen  
Dit is de link naar de gezamenlijke website:  
https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl 

meer informatie op facebook en de website 

 

 

  

Afwachten 

Soms heb je geen invloed 

Op hoe iets zal verlopen 

Dan kun je alleen afwachten 

En op het beste hopen 
 

Dat wachten is vervelend 

De onzekerheid vooral 

Omdat alleen de toekomst weet 

Hoe het balletje rollen zal.  
 

www.veraschrijftpuur.nl 

 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
http://www.onsmagazine.nl/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e6b80c9b68&e=36dc79b626
http://www.veraschrijftpuur.nl/
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Om onze lege tijd te vullen is een puzzel beschikbaar gesteld. 

 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze 

kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter 

elkaar gelezen de oplossing. 

 

 
 

 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN

 

 

 

 


