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Redactie: Hans Daans              j.daans@upcmail.nl                     T: 0499-841182 

 

Voorwoord van onze voorzitter   

 

2022 is voor ons als afdeling, tegen alle 

verwachtingen in, toch goed verlopen. Eind 2021 zag 

de toekomst er nog onzeker uit, omdat het corona-

virus nog hier en daar rondsloop onder de mensen. 

Terugkijkend kunnen we stellen dat 2022 is 

meegevallen, want alle activiteiten hebben doorgang 

kunnen vinden, maar de deelname na de moeilijke 

corona-periode was toch wat minder. Daarom is het 

goed dat we samen met KBO-Son besloten hebben 

wat activiteiten te bundelen en zodoende wat meer 

deelnemers te krijgen. Dat is ook mede de 

doelstelling van het komende jaar 2023. 

Als u dit leest zijn we toe aan de Kerstviering, tevens 

de laatste activiteit in de “oude” Bongerd. Het zou 

fijn zijn als u in grote getalen aanwezig zou kunnen 

zijn. We hebben een mooi programma; inloop vanaf 

13:00 uur. 

Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen, een 

goede jaarwisseling en alle goeds voor 2023! 

(Jan Koks) 

 

Komende 

evenementen 

21-12-2022 

Morgen Kerstviering in De 

Bongerd om 13:00 uur! 

4-1-2023 

Nieuwjaarsbijeenkomst in De 

Landing om 13:00 uur 

17-1-2023 

Senioren Expo Koningshof 

Veldhoven (t/m 22/1/2023) 

 

 Bestuurs-info 

Voorzitter: Jan Koks, 0499-
476647 j.koks31@upcmail.nl 

Secretaris: Hans Daans, 0499-
841182 j.daans@upcmail.nl 

Penningmeester: Jan van 
Maasakkers, 0499-473298 
janvanmaasakkers@kpnmail.nl 

(tevens ledenadministrateur) 

Leden: 

Wil v.d. Broek, 0499-475172 
wvdbroek01@kpnmail.nl 

Ine van Riel, 0499-476430  
omaine48@gmail.com 

Magriet Slikker, 0499-785206 
kbobreugel@gmail.com 

Hanny Vervoort 0499-461126 
hanny.vervoort@ziggo.nl 

info@kbo-breugel.nl 

www.kbo-breugel.nl 

NL88 RABO 0148 2373 63 

 

Herhaalde melding 

vriendenmiddag 18 
mei in De Bongerd 

We houden op 18 mei  weer 
een vriendenmiddag in De 
Bongerd! 

mailto:j.koks31@upcmail.nl
mailto:j.daans@upcmail.nl
mailto:janvanmaasakkers@kpnmail.nl
mailto:info@kbo-breugel.nl
http://www.kbo-breugel.nl/
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Energietoeslag 2022 

Heeft u een laag inkomen in 2022, dan komt u 

wellicht in aanmerking voor een eenmalige energie-

toeslag. De toeslag voor een alleenstaande met AOW 

bedraagt € 1.300,00 als uw inkomen in 2022 niet 

meer bedraagt dan € 1.397,26 netto per maand 

exclusief vakantietoeslag. Dus alleenstaande AOW-

ers die verder geen of een klein pensioentje (max. 

ongeveer € 100,00 per maand) hebben komen in 

aanmerking. Veel zelfstandigen (o.a. agrariërs) 

hebben in hun werkzame leven geen pensioen 

opgebouwd, en komen dus in aanmerking voor deze 

toeslag. Er is bij deze regeling geen vermogenstoets!  

Aanvragen moeten digitaal worden ingediend bij de 

gemeente Son en Breugel en wel vóór 31 januari 

2023. 

De indruk bestaat (ook bij de gemeente) dat een 

aantal rechthebbenden hiervan nog geen gebruik 

heeft gemaakt, wellicht door schaamte of 

onwetendheid. Maar men heeft hier gewoon recht op. 

Wilt u hulp bij de aanvraag? 

Neem dan op korte termijn contact op met Hans 

Daans. Hij is administratief ondersteuner, opgeleid 

door KBO-Brabant. Hij maakt dan een afspraak om 

samen (digitaal) de aanvraag in te dienen. 

Zijn gegevens staan in de kolom Bestuurs-info op 

pagina 1. 

 

  Geen etentje op woensdag 28/12/22 bij De Smickel 

Omdat het op deze datum kerstvakantie is, en daarom 

belangstellenden misschien niet thuis zijn of na Kerstmis 

enigszins vol zitten en het in de vakanties bij De Smickel 

doorgaans druk is leek het Hanny Vervoort verstandig om het 

etentje af te gelasten. 

De gezellige etentjes zijn op de laatste woensdag van de 

maand, dus voor het eerst weer op 25 januari 2023 om 17:30 

uur. 

 

 

Too good to go app 
(gratis) 

Too good to go is een 
initiatief om 

voedselverspilling tegen te 
gaan. Dit platform is 
ontwikkeld om ondernemers 

de gelegenheid te bieden 
hun overtollige waren tegen 

een geringe prijs aan te 
bieden aan consumenten. 

De app werkt via uw locatie. 
U kunt instellen binnen 

welke straal u winkels die 
too good to go gebruiken 
wilt zien. De zaken die 

binnen deze straal vallen 
worden zichtbaar in het 

overzicht. 

Daarnaast kunt u het 
aanbod selecteren op een 
viertal categorieën: 

• Maaltijden 
• Brood en gebak 

• Boodschappen 
• Producent-pakketten 

Er bestaan ook “magic-
boxen” waar alleen de 

waarde van de ingrediënten 
wordt vermeld tezamen met 
de te betalen prijs, maar 

geen inhoudsopgave. 

Enkele deelnemers: 
Bakkerijen Bekkers, de 
Vocht en ‘t Stoepje, 

vishandel Pelk, Coöp, Plus 
Verhoeven en Ikea. 

Het proberen waard! 
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Activiteiten komende maanden: 

Fietsen 11/01/23 en 01/02/23 vanaf het Pieter Brueghelplein 

12:30 uur. Graag met hesje!     

Wandelen 04/01/23, 18/01/23, 08/02/23 en 22/02/23 vanaf 

het Pieter Brueghelplein 09:30 uur.   

Jeu de boules Iedere maandag en vrijdag om 13:15 uur bij 

De Boerderij.  

Biljarten Iedere dinsdag en donderdag vanaf 13:00 uur in 

De Landing, Rooijseweg 3 in Son. 

Kaarten Iedere dinsdag in Den Bauw van 13:30 uur tot 

16:30 uur. Deur open om 13:00 uur. Om uit te proberen 

hebben we een Keezenspel!  

Eten 25/01/23 en 22/02/23 om 17:30 uur D’n Achterum bij 

De Smickel. 

Kegelen 29/12/22, 26/01/23, 23/02/23, 30/03/23 en 

20/04/23 om 13:45 uur in de Vresselse Hut. 

Indien u ideeën heeft voor nieuwe activiteiten of 

evenementen, dan horen wij dat graag!  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari 2023 

Op woensdag 4 januari 2023 hebben wij een gezellige 

informele bijeenkomst in De Landing aan de Rooijseweg 3 in 

Son. Vanaf 13:00 uur bent u welkom en om 13:30 uur 

beginnen wij. Onder het genot van een hapje en een drankje 

wensen wij elkaar het beste voor het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

Nogmaals aandacht 
voor de reis naar 

Middelburg op 28 
februari 2023 

Op 26 oktober 2022 werden 
wij blij verrast met de 

toezegging van een 
Museum Plus Bus dag-
arrangement en wel op 

dinsdag 28 februari 2023 
naar het Zeeuws Museum in 

Middelburg. 

De enige kosten voor leden 
zijn de lunch en fooi voor 
chauffeur en begeleider(s). 

In totaal minder dan € 20. 
Een buitenkansje dus! 
Indien u belangstelling 

heeft, hou 28 februari 2023 
dan vrij in uw agenda.  

Maximaal 45 personen 
kunnen mee. In eerste 

instantie staat de 
inschrijving open voor onze 

leden. Mocht de bus niet vol 
geraken, dan komen leden 
van KBO-Son in aanmerking 

voor de open plaatsen. 

Extra vermeldenswaardig is, 
dat het de laatste dag is dat 
De Vaandeldrager van 

Rembrandt in Middelburg te 
zien is! Dit schilderij is op 

rondreis door heel 
Nederland. 

Vertrek rond 08:30 uur 
vanaf het Pieter 

Brueghelplein. Rond 17:15 
uur zijn we weer terug. 

Nadere mededelingen in 
de Wittut al? van 24 
januari 2023. 

 
 


