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Van het bestuur 
Als  bestuur zijn we blij dat we onze 
eerste fietstocht hebben kunnen  
organiseren en we een mooie  
opkomst hadden.  Het was prachtig 
weer en we genoten allemaal van de 
groene natuur. Alles ziet er weer fris 
groen uit en het is ieder jaar maar weer een wonder dat de blaadjes weer 
aan de bomen groeien en de tuinen er mooi bij staan. In de pauze van de 
fietstocht werden we getrakteerd op koffie/thee met een gebakje en na 
afloop gingen we naar het St. Antonius gebouw om gezellig met elkaar na 
te praten met een drankje en een kopje soep met een broodje. Het be-
stuur vindt het fijn dat er weer belangstelling was voor de fietstocht en we 
hopen dat u in september weer van de partij bent.  
 
AGENDA: 
Wo. 8 juni Bustocht  13.00 uur Start vanaf de Spoorsingel 
Do.  9 juni Spelochtend    9.30 uur St. Antonius gebouw 
Do.  8 sept. Spelochtend    9.30 uur St. Antonius gebouw 
Wo. 14 sept. 2

e
 Fietstocht   13.30 uur Start vanaf de Spoorsingel 

Wo. 21 sept. Ledenbijeenkomst 14.30 uur St. Antonius gebouw 
 
Mededelingen: 
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen  lezen, gaat de busreis dit 
jaar een halve dag worden. De opstapplaats is op de parkeerplaats aan 
de Spoorsingel.   
Het  is een tour met een gids in de bus, dus we laten ons allemaal verras-
sen. U kunt voor het instappen van de bus de € 25,00 (graag gepast) af-
rekenen bij één van de bestuursleden. Na afloop wordt u allemaal ver-
wacht in het St. Antoniusgebouw voor een drankje en een kleine maaltijd.  

Wilt U zich opgeven t/m donderdag 2 juni bij Klazien Elfrink.  
Tel: 513397 Er kunnen maximaal 50 personen mee.  
U kunt uw fiets voor vertrek plaatsen bij het St. Antoniusgebouw. 
Er is een mogelijkheid om een reservelijst aan te 
leggen, in geval dat de bus niet vol komt, om een 
kennis, buur of vriend/in mee te nemen. Maar zo-
als u begrijpt gaan we eerst proberen de bus vol te 
krijgen met onze eigen KBO leden!  
 

Alle leden die in juni jarig zijn…. 

     Van harte gefeliciteerd! 

Z.O.Z. 
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Vervolg mededelingen. 
 
We  maken u er op attent; 
Indien u niet automatisch in aanmerking komt voor een éénmalige tegemoetkoming van € 800,= 
energie toeslag, kunt u zelf een aanvraag indienen als uw inkomen niet hoger is dan de volgende 
bedragen: 
 
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd: 
Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag  € 1.382,89 
Netto maandinkomen met vakantietoeslag  € 1.455,67 
 
Gehuwd/samenwonend vanaf pensioenleeftijd: 
Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag € 1.872,49  
Netto maandinkomen met vakantietoeslag € 1.971,05 
 

Hulp bij aanvragen: 
Voor een afspraak kunt u bellen met een van de  
medewerkers van de Invulbrigade. 
Tel: 085 2735256 
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