
 
 

 

KBO AFDELING HOEVENBRAAK             OKTOBER  2018. 

=============================================================================== 
BESTUURSNIEUWS. 
Jubilea: Het bestuur heeft besloten om bij 50 - 60 en 70 jarig huwelijksfeest voor een bloemetje  
te zorgen, indien de jubilerende leden zelf aangeven wanneer deze plaats vindt.  
Dit om willekeur te voorkomen. 
Men hoeft niet per se een uitnodiging te sturen; dit kan ook telefonisch. ( 073 - 5476181 ) 
Secretariaat: KBO Hoevenbraak p/a   Joke v. Hees Europalaan 38  5481 JG Schijndel  
Tel. 5493579 E.mailadres:   KBO afd. Hoevenbraak    kbo.hoevenbraak@gmail.com 
Ledenadministratie:Frans v.d.Meerendonk Schubertstraat 2 Tel. 5476333 – 0612317371 
 
ACTIVITEITEN  OKT./ NOV. 2018 
Kienen:   
Oktober, 1,8,15,22,29 Elke maandagmiddag in de Vink  
November, 5,12,19,26  Aanvang 14.00 uur zaal open 13.30 uur 
Kegelen: 17 okt. Vertrek 13.00 uur vanaf  Pauluskerk 

 Informatie: R.v. Es tel. 5493481  M. Nooyen 
 
Biljartcompetitie KBO afd. Hoevenbraak 
Op 4sept. is in de Vink weer gestart met de biljartcompetitie 2018 – 2019  
Wijkgebouw de Vink Coördinator: Gerard v. Dinther  telnr. 0618794386 
 
JUBILEA  LEDEN 2018 : 
Sept.  50 jaar getrouwd Dhr.& Mevr. Cromsigt Eikenstraat  
Okt. 80 jaar Dhr. Brus Julianastraat 
Okt. 80 jaar  Mevr. v.Kaathoven –Persons  Meester Michelsstraat  
 
Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig ? 
Maak gebruik van ondersteuning bij het keukentafelgesprek met zorgaanbieder en  
het Sociaal Wijkteam !!!!!      Cliëntenondersteuners van de KBO kunnen u daar bij helpen. 
Dit zijn voor Schijndel:  Anny Wouters Tel.nr. 5474356 en Ad v.d. Meerakker. Tel.nr. 8515714  
 
THUIS-ADMINISTRATIE 
Beste leden: voor de leden van KBO Hoevenbraak is er de mogelijkheid om ( indien u dit niet zelf 
kunt ) uw administratie op orde laten brengen. Jan v.d. Broek heeft de cursus gevolgd bij KBO 
Brabant om u van dienst te kunnen zijn. Indien u daar gratis gebruik van wil maken kunt u 
zich daarvoor bij Jan aanmelden; hij zal uw papieren met discretie verwerken, verzamelen 
en op orde brengen. Cliëntenondersteuner J.v.d. Broek telnr.0627588575 
 
Wandelen: Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur in groepsverband wandelen samen met  
andere leden van KBO Hoevenbraak.  
Vertrek vanaf de Vink.: coördinator Frans v.d. Linde tel. 0644145580. 
Kienen:  vanaf 1 oktober. 
Ook niet leden kunnen meedoen aan de kien-middagen welke elke  
maandagmiddag worden gehouden in de Vink.  Aanvang kienen 14.00 uur.  
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Vanaf 13.30 uur kunt u terecht om kienkaarten te kopen. 
 
KEURING –RIJBEWIJS  75+ 
Beste mensen u kunt niet meer terecht voor uw keuring voor het rijbewijs bij Dr. v. Laere in Liempde.  
KBO leden kunnen een rijbewijskeuring aanvragen op de volgende locaties: 
BOXTEL: Gemeenschapshuis de Walnoot Reginahof 1 5282GC Boxtel 

Prijs: € 35,-      afspraak tussen 9.00 uur en 17.00 uur tel.088 2323300 
Online: afspraak maken via www.regelzorg.nl 

VEGHEL: De Leest De Leest 45 5463 JA  Veghel 
Prijs: € 35,-      afspraak tussen 9.00 uur en 17.00 uur tel.088 2323300 
Online: afspraak maken via www.regelzorg.nl 

UDEN: Eigen Herd Rooijsestraat 32 5401AT Uden 
Prijs: € 37,50      afspraak tussen 9.00 uur en 17.00 uur tel.088 2323300 
Online: afspraak maken via www.regelzorg.nl 

UDEN: Goedkopekeuringen ( verzorgingshuis st Jan) Kerkstraat 8 5401 AT Uden 
Prijs: € 35,-      afspraak tussen 9.00 uur en 17.00 uur tel.085 4883616 
Online: afspraak maken via www.goedkopekeuringen.nl 

 
EXCURSIE- 25 OKTOBER- AMERCENTRAL- Amerweg 1, 4931 NC Geertruidenberg 
Een unieke excursie weinigen krijgen de kans om daar een kijkje te nemen. 
Tijdens de rondwandeling op ons terrein ziet u met eigen ogen wat er allemaal bij komt kijken om elektriciteit  
te maken. Maar ook hoe wij daarbij aandacht besteden aan het milieu. 
Het programma; ontvangst met koffie/thee,  inleiding Amercentrale, rondleiding over het terrein en bezoek 
aan Amer 9 Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en veiligheidsbrillen zijn aanwezig. 
afsluiting met een frisdrankje. De excursie duurt 2 tot 2,5 uur. 

Er zijn wel enkele voorwaarden die iedereen gelezen moet hebben en voor vertrek ondertekenen 
( krijg je thuis) 
- een geldig legitimatiebewijs is verplicht.- Je moet goed ter been zijn er moet veel gelopen worden. 
- Personen met hoogtevrees moeten er rekening mee houden dat men in hoge installaties komt 
.- kleding armen en benen moeten bedekt zijn en gesloten schoeisel .( geen naaldhakken) 
Vertrek om 13.00 uur  ( Aanvang excursie 14.00 uur) bij cultureel centrum DE VINK 
Zoveel mogelijk met elkaar mee rijden, die mee rijden betalen € 2,50 aan de chauffeur. 
AANMELDEN VOOR 18 Oktober 
Aanmelden opgeven Naam, Adres,postcode. telefoonnr. en e-mail adres. 
Bij Toon Vorstenbosch voorkeur per mail  toonvorstenbosch@onsmail.nl ,  
Telefoon 5494534 tussen 18.00 en 19.00 uur Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.  
 
Attentie !!!!!! Zorgtoeslag en huurtoeslag. 
Vooral bij ouderen komt het vaak voor dat men géén zorgtoeslag en/of huurtoeslag aanvragen. 
Zorgtoeslag: Inkomensgrens: alleenstaande €28.720,-              met partner: €35.996,- per jaar 

Vermogen: ; ;      €113.415,- ;  ;      €143.415,- 
Huurtoeslag: Inkomensgrens: AOW en pensioen alleenstaande €22.375,-  met partner: €30.400,- 

Vermogen: ; ;                €30.000,- ;  ;       €60.000,- 
De formulierenbrigade in Schijndel kan u helpen de aanvraag te verzorgen. 
Deze kunt bereiken op donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur bij Welzijn de Meierij in het Spectrum. 
Vrije inloop ( u hoeft zich niet aan te melden ) 
U kunt ook terecht bij J.v.d. Broek cliëntenondersteuner KBO Hoevenbraak. Telnr. 0627588575.  
U dient wel uw Digid code mee te brengen; indien u géén Digid code heeft helpt de formulierenbrigade 
u bij de aanvraag.( burgerservice nummer en legitimatiebewijs meebrengen ) 
 
Activiteiten woonservice Zuid in de Vink September  2018.  
Op maandag 8 okt. gaan we bij Woonservice Zuid in de Vink weer een  mooi werkstukje maken met 

mozaïeken. De ochtend is van 10.00 uur tot 12.00 uur.  De kosten zijn €2,50,- opgeven is verplicht.  
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Dit kan tot donderdag 4 oktober bij:  plonivdeerden@kpnmail.nl of tel. 06-15303790 . 
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