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Lieve mensen KBO leden,
Wat een weer: hoog zomer, terrassen weer open, iedereen heeft een zeer goed humeur.
Maar PAS OP: het coronavirus spookt nog rond; let op 1,50 mtr. afstand.
De zomervakantie staat voor de deur en velen zullen er weer een paar weekjes op uit
trekken; blijf zoveel mogelijk in eigen land.
Wij weten lang niet hoe mooi ons land is, dit heb ik het afgelopen weekend zelf mogen
ervaren.
Sluit thuis goed af als u weg gaat, geef de dieven en inbrekers geen kans. Schakel alle
stand-by uit maar schakel beslist de stroom niet uit, uw diepvries zal dan gaan ontdooien.
Ik wens u allen een zeer mooie en fijne vakantie toe en hoop u in gezondheid op de eerste
activiteitenmiddag weer te begroeten.
Heeft u nog mooie ideeën voor de activiteitenmiddag, meld u dit dan aan Netty.
Peter van Lier,
Voorzitter

Beste leden,
Ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent. Hou nog even vol. We laten weer van ons
horen in deze toch vreemde tijd. Wij gaan proberen weer op te starten met onze
maandelijkse activiteiten in de maand SEPTEMBER.
Voor zover het er nu naar uit ziet kan en mag dat weer van de regering.
We zijn dus weer gaan kijken welke progamma's we kunnen vastleggen voor dit najaar.
We hebben nog geen definitieve afspraken kunnen maken, want alle afspraken die er
waren, zijn afgezegd door de coronacrisis.
We gaan ons best doen om in het najaar weer leuke en informatieve middagen te
verzorgen voor iedereen.
U hoort nog van ons.
Wij hebben als bestuur weer vergaderd en hebben gebrainstormd over de voortgang van de
middagen met activiteiten. En om andere mensen die op donderdag niet kunnen, ook de
gelegenheid te geven aan onze middagen deel te nemen, hebben wij de mogelijkheid
geopperd om de activiteiten ook eens op een woensdag te houden.
Mogelijk gaan we dan eens op donderdag en dan eens op woensdag iets organiseren.
We zijn benieuwd hoe jullie daar tegenover staan? Heb je hier een mening over, dan kun
je die doorgeven aan Netty Braspenning bellen tel: 076 571 4072
of mailen aan nettybraspenning@ziggo.nl
We gaan dan kijken of het mogelijk is.
Bestuur KBO Breda-Oost.
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Huurtoeslag
Tot 2020 had u geen recht op huurtoeslag als uw inkomen ook maar 1 euro de
inkomensgrens van € 22.675 (alleenstaand) en € 30.800 (met partner) over ging. Dat is
vanaf dit jaar anders. Dat betekent dat meer mensen dan voorheen aanspraak kunnen
maken op huurtoeslag. Misschien hoort u ook daarbij.
Hoe komt u erachter of ook u in 2020 recht heeft op huurtoeslag? Dit zijn in het kort
de voorwaarden.
- U woont in een huurwoning en uw huur is in 2020 minder dan € 737,14 per maand.
- Uw vermogen was op 1 januari 2020 (spaargeld, beleggingen, vakantiewoningen en
dergelijke) minder dan € 30.846 als u alleenstaand bent. Heeft u een partner, dan is de
grens € 61.692.
- Uw inkomen is in 2020 niet hoger dan € 31.268 voor een alleenstaande. Heeft u een
partner, dan niet hoger dan € 40.976.
Ga naar www.Toeslagen.nl en maak een proefberekening. Blijkt daaruit dat u recht heeft
op huurtoeslag, dan kunt u deze meteen bij “Mijn Toeslagen” aanvragen.

Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo
Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning, Wmo) is vanwege corona gestopt of verminderd. Denk aan de
huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. De minister van VWS heeft daarom
besloten dat mensen in april en mei 2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal
19 euro per maand niet hoeven te betalen. De minister beslist op een later moment
wanneer de eigen bijdrage weer wordt opgestart.
Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang, betalen
wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon
door.
Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan 19 euro,
loopt wèl door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg of hulp krijgt, kunt u contact
opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage aangepast kan worden. Als u
meer zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAK (dat de rekeningen stuurt). U kunt
ook bellen met KBO-Brabant of een e-mail sturen naar: mpette@kbo-brabant.nl.
Artikel uit ONS Actueel van April,
Jac van Poppel,
Secretaris
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Beste leden,
Als bestuur van onze KBO hebben wij een paar maanden niet kunnen vergaderen.
Daardoor konden wij ook niet het verslag van de jaarlijkse ledenvergadering bespreken.
Eind mei zijn we weer begonnen met vergaderen. Nu is het verslag door ons besproken en
kunnen we het jullie aanbieden.
Graag goed bewaren voor de volgende jaarvergadering!
Diny Roovers
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Woordzoeker
BIEST
BONJE
BRONS
CYNICUS
DINER
EITJES
ENORM
ENTER
ESCADRILLE
GELUK
GENEREUS
GEVAARTE
GITARIST
ILIAS
IMPRESSIE
INZET
JACQUET
JAMBE
JANKEN
JAPON
KENBAAR

KIESKAUWER
LICHTBAKEN
MORBIDE
MYXOMATOSE
NAASTEN
NADRUK
NARCIS
NOEMER
ONDANK
OORKONDE
OUDHEID
PEKELVLEES
PERCENT
POCHER
ROEIER
RUCHE
RUITJE
SKEELER
STELSEL
VERHARDING
ZETEL

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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