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   Nieuwsbrief Februari 2022  

 

OP HET MOMENT DAT DEZE NIEUWSBRIEF SAMENGESTELD WERD GOLDEN DE 

CORONA REGELS VAN VRIJDAG 14 JANUARI NOG……MAAR OMDAT WIJ HOPEN/ 

VERWACHTEN OP EEN FLINKE VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN PLAATSEN WE 

TÓCH DE AGENDA VAN FEBRUARI ONDER VOORBEHOUD VAN DE REGELS  WELKE IN 

DE PERSCONFERENTIE OP DINSDAG 25 JANUARI BEKEND GEMAAKT WORDEN.   

 

FEBRUARI 

Wandelen:    Iedere maandag vertrek om 9.30 uur bij de Eenhoorn  

Fietsen:         Iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 

Ma 14 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 

Do 17 Hulpspreekuur  13.30 uur Eenhoorn 

Ma 21 Bestuursvergadering om 10.00 uur in De Eenhoorn 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op 

kabinet en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 

plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de 
koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is 

echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 

(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De 

organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te 
brengen. Ze vragen om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 

minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou 
moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het 

sociaal minimum worden geschrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 

doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke 
organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag 

bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent 

gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, 

welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie 

meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  

 

http://www.kbo-diessen.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant%2F&data=04%7C01%7C%7C672fbb8b514b4c6956b908d9da5ba694%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637780909466678778%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qlmKpozWFcVi9732qA6BiBVy%2B6Vla9MR55Y671ARkXQ%3D&reserved=0
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HULP BIJ DE BELASTINGAANGIFTE 2021  

   
Moet u aangifte inkomstenbelasting 2021 doen? Dan kunt u daarbij hulp krijgen van KBO Diessen 
Haghorst Baarschot. De KBO werkt met ervaren belastinginvullers die de aangifte voor u kunnen 
invullen en bij de belastingdienst indienen. 
 
Ook als u geen bericht van de belastingdienst ontvangt om aangifte te doen, kunt u vragen te 
bekijken of het indienen van een aangifte voor u toch interessant is. 
Het kan namelijk zijn dat u in aanmerking komt voor belastingteruggave. Blijkt bij het invullen dat het 
niet zo is, dan wordt er ook niets ingediend. 
 
De belastinginvullers kunnen, zo nodig, ook beoordelen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag of 
huurtoeslag en die toeslag voor u aanvragen. 
 
Het is mogelijk dat u de aangifte zelf invult, maar daar vragen bij heeft of twijfelt of u het wel goed 
gedaan heeft. Ook dan kunt u zich aanmelden. 
 
Deze belastingservice wordt niet verleend als u een onderneming heeft of een B.V. 
 
Iedereen die meedoet heeft een machtigingscode nodig. Wanneer u vorig jaar een 
machtigingscode heeft ontvangen, hoeft U niets te doen. Dan ontvangt U, of heeft U al een 
machtigingscode voor het jaar 2021 van de belastingdienst ontvangen.  
 
Voor diegene die voor de eerste keer meedoet, wordt door de belastinginvullers een 
machtigingscode aangevraagd.  
  
Ieder die zich voor deze belastingservice aanmeldt, krijgt bericht van een van de belastinginvullers. 
Zij spreken dan met u af welke gegevens nodig zijn en hoe het dit jaar verder wordt geregeld (in 
verband met corona). 
 
Deze belastinghulp is voor alle senioren. De kosten bedragen € 10,-. 
Bent u nog geen lid van KBO Diessen Haghorst Baarschot? We vinden het fijn als u lid wordt. 

 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 door onderstaande strook  
in te leveren bij een van de volgende adressen:  
 
- Pieke van Beurden, Acacialaan 8 Diessen,  telefoon 5041988 

- Karel Verhoeven, St. Josephstraat 9 Haghorst, telefoon 5041097 

- Jac Linnemans, Baarschotsestraat 5 Baarschot, telefoon 5041497 

Na 25 februari wordt u dan gebeld om af te spreken hoe het verder wordt geregeld.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aanmelding bij de K.B.O. voor de belastingaangifte 2021 
  
Naam: _______________________________________________  
  
Adres: ______________________________________       Telefoon: ___________________    

  
(Bijdrage €10,- te voldoen bij aanmelding)   
 

http://www.kbo-diessen.nl/
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               HERSENKRAKER…….SUCCES! 

 

_ _ _ _ _ _ _ VELD     _ _ _ _ STUK 
      AFTREK _ _ _ _                
ZAAL _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ KAART 
_ _ _ _ _ _ _ CLUB     
 
_ _ _ _ _SPIN     AFDAK 
BRUID _ _ _ _ _      VOORAF 
 _ _ _ _ _ WATER     AFRIT 
 
_ _ _ _ _ BED     _ _ _ _ _ _ KOEKEN 
ZOUT _ _ _ _ _     DAK _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ ORGEL     _ _ _ _ _ _ SPONS 
        
ZAK _ _ _ _ _ _ _ _    KAST _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ PAAL    _ _ _ _ BEL 
STAL _ _ _ _ _ _ _ _    SCHUUR _ _ _ _  
       
KLEIN _ _ _       _ _ _ _ SCHAAL 
 _ _ _ WAGEN    BAK _ _ _ _ 
ZWART _ _ _     _ _ _ _WANT 
        
ZOET _ _ _ _  
_ _ _ __  TERIG     _ _ _ _ SCHAP 
BRAND _ _ _ _     LENGTE _ _ _ _  
       _ _ _ _ BEKER 
STUK _ _ _ _      
_ _ _ _ SOP 
BAD _ _ _ _      ROEI _ _ _ _ _ 
       _ _ _ _ _PLAAT 
WERELD _ _ _    HOUT _ _ _ _ _ 
 _ _ _ STER      
OLIE _ _ _      _ _ _ TEN 
      LACH _ _ _ 
       _ _ _TOESTEL 
 

ELK STREEPJE IS EEN LETTER…….ZOEK MET DEZELFDE LETTERS TELKENS 
DRIE CORRECTE WOORDEN….WIJ HEBBEN ÉÉN VOORBEELD INGEVULD.  

http://www.kbo-diessen.nl/
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                                               Puzzel Februari 2022 

  De winnaar van de december puzzel is Toos Soetens – Lombartstraat 7 - Diessen. Attentie wordt 

bezorgd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 

22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bijwoord 31 de 

onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 

48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 

57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse 

figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 

10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 

32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 

44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 

62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 

 

De oplossing van deze puzzel kun je sturen naar Henk Noordermeer: van den Elsenstraat 10 5087 

CB Diessen of mailen naar kbo-diessen@hotmail.com 

http://www.kbo-diessen.nl/
mailto:kbo-diessen@hotmail.com

