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WOENSDAG 18 MAART – 20.15 UUR 
FRANK BOEIJEN – THEATERTOURNEE 2020 
Wijnu prijs € 17.50
De Nijmeegse zanger en liedjesschrijver Frank 
Boeijen was één van de eerste Nederlandse popar-
tiesten die koos voor het theater. Het was de beste 
ambiance voor zijn liedjes met hun meeslepende 
melodieën en poëtische teksten. Ruim dertig jaar 
later geldt dat nog steeds. Naast nieuwe composities 
brengt Boeijen in deze show uiteraard de klassiekers 
uit zijn oeuvre. Deze oudere nummers worden van 
nieuwe muzikale invalshoeken of arrangementen 
voorzien, zodat ze passen bij de recente songs.
Kaarten bestellen kan via onze website 
www.wijnuveghel.nl of bellen met het secretariaat 
0413-310081. Bestellen is mogelijk tot en met
 4 maart. Na deze datum is annuleren niet mogelijk. 
Er zijn maximaal 40 kaarten voor ons beschikbaar.

DINSDAG 7 APRIL – 20.15 UUR 
THE BOOTLEG SIXTIES – TRIBUTE 
Wijnu prijs € 20,00 
De beste Britse muzikanten brengen u terug in de 
tijd met muziek en prachtige beelden uit de jaren 
zestig. Met passie en energie spelen ze het reper-
toire van onder andere The Beatles, The Who en The 
Rolling Stones, terwijl de maanlanding, de speech 
van Martin Luther King en de overwinningen van 
Muhammad Ali voorbij komen. “This band is ama-
zing. They’re just the best band of their kind in the 
world” (Sir Elton John). “The Bootleg Sixties zijn de 
crème de la crème, ze beheersen het repertoire tot 
in de puntjes” (De Stentor)
Kaarten bestellen kan via onze website 
www.wijnuveghel.nl of bellen met het secretariaat 
0413-310081. Bestellen is mogelijk tot en met 
24 maart. Na deze datum is annuleren niet mogelijk

Algemene Ledenvergadering 
Zaterdag 28 maart

In de voorjaarsvergadering is een vast agendapunt 
de bestuursverkiezing. Dit jaar zijn er twee 
periodiek aftredende leden. De heren Harry Kalis, 
penningmeester en de heer Louis van Veghel, 
bestuurslid. De heer Van Veghel is niet herkiesbaar 
en gaat het bestuur verlaten. De heer Kalis is wel 
herkiesbaar. Voor de vacature die ontstaat heeft het 
bestuur de heer Henk Boersma bereid gevonden 
om deze op te vullen. Hij wordt door het bestuur 
voorgedragen. 

Sinds het afgelopen jaar waren er twee vacatures die 
niet opgevuld zijn. Het bestuur heeft mevrouw 
Rini van den Brand en de heer Willie Rovers, beiden 
oud-bestuursleden, bereid gevonden deze vacatures 
in te vullen. Zij zullen worden voorgedragen door 
het bestuur. Hiermee is het bestuur weer volledig.

Het is natuurlijk mogelijk dat vanuit de leden een of 
meer tegenkandidaten worden aangemeld. Dit kan 
bij het secretariaat tot 21 maart 2020. 
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De Stichting Vrienden van Archipel 
organiseert in 2020 zoals ieder jaar het 
Archipel Muziekconcours in Eindhoven. 
Archipel vindt het belangrijk om het 
Muziekconcours te realiseren omdat 
muziek een taal is tussen mensen, 
die je gemakkelijk verstaat. Bij het 
Muziekconcours brengt groots jong talent 
(licht) klassieke muziek ten gehore in 
voorrondes en halve finale. 
De grande finale vindt plaats op het podium van Muziek-
gebouw Eindhoven op zondag 8 maart 2020 om 14.30 uur en is 
altijd een spannende strijd tussen zes finalisten.
Als u uw toegangskaartjes via Wijnu bestelt vóór 21 februari 
krijgt u € 4,00 korting op uw kaartje en betaalt u slechts € 2,50. 
Wel dient u op eigen gelegenheid naar Eindhoven te gaan.  
Bestellen kan via onze website www.wijnuveghel.nl of 
telefonisch bij Leo van Asperen 0413-319292.
Het verschuldigde bedrag wordt via een incasso van uw 
bankrekening afgeschreven.

Archipel Muziekconcours 
Zondag 8 maart in Eindhoven

Vanaf 11 februari start 
bij Wijnu een nieuwe 
activiteit creatief. 
Gerry van de Donk 
heeft het initiatief 
genomen om met 
een aantal creatieve 
ideeën aan de slag te 
gaan met mensen die 
het leuk vinden om 

elke dinsdagmorgen samen vooral gezellig bezig te zijn met 
creatieve activiteiten. De activiteiten die zij graag wil delen zijn 
onder andere de volgende onderdelen:
• Diamond painting, schilderijen maken met hele kleine blokjes;
• Encausting art, schilderen met bijenwas;
• Servetten, overbrengen van servetten op allerlei voorwerpen.
Deelnemers kunnen ook hun eigen creatieve ideeën 
meebrengen en delen met de andere mensen. 
Gerry is op 9 februari aanwezig op de hobbybeurs. Dan kunt u 
zich opgeven voor deelname aan de creatieve morgen. 
U kunt zich inschrijven als u lid bent van Wijnu. Voor € 5,- per 
jaar bent u elke dinsdagmorgen welkom. 
11 februari is de eerste morgen van 9.30 uur tot 12.00 uur in de 
Wilg. U kunt zich ook vooraf telefonisch opgeven via 
tel. 06 53625990. Het motto is, gezellig samen creatief bezig zijn.

Creatief bezig zijn
Nieuwe activiteit bij Wijnu



Van harte
Gefeliciteerd
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85 jaar

17-02 Dhr. A. L. Vos 

17-02 Mevr. A. Nistelrooij-van Hoek

17-02 Mevr. G. J. M. Lange, 

20-02 Mevr. A. H. M Kerstel-Meeuwsen

22-02 Mevr. S. C. van Mil-Bruin

05-03 Mevr. J. A. J. Vissers-van der Locht

06-03 Mevr. H. J. Steenbakkers-van Kasteren

07-03 Dhr. L. P. J. J. van den Bogaert

90 jaar

13-02 Mevr. M. C. P. van de Crommert-Rutten

14-02 Dhr. T. J. A. Keijsers

15-02 Dhr. G. Bruggink 

OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

24-11     Dhr. F.G.B. Welten                           78 jaar

07-12     Mevr. A. van Heck-Zwinkels         86 jaar

16-12     Dhr. J.A.W.J. van Dommelen         91 jaar

26-12     Mevr. S. Oppers-Vissers                84 jaar

26-12     Dhr. A.G.J.M. Tünnissen                 88 jaar

27-12     Mevr. N. Danse-van Nuland            78 jaar

27-12     Zr. Petronella-Maria van Driel       93 jaar

29-12     Dhr.  E.C.J. van de Mosselaer        63 jaar

16-01     Mevr. S. Berendes-Saul                    75 jaar

16-01     Dhr. G.L. van Creij            91 jaar

Kleine wereld

In het vroege schemeruur 

van hartje winter

weerspiegelen mijn ogen

nog in het zachte avondrood

het versnelt mijn hart

doordrenkt mijn longen

van zuivere dennenlucht

in een omgeving vol van stilte 

in zacht bomenruis

en de trillers van enkele late fluiters

die me boeien als ketens van geluk

en gedachten laat vibreren

dat doet me goed

traag en tevreden zoeken voetstappen 

mijn kleine wereld tegemoet

Gaat u ook 
kijken naar de 
carnavalsoptocht op 
zondag 23 februari? 
Wat is er dan fi jner, 
dan daarna te 
genieten van een 
heerlijke kop snert? Dat begrijpen we bij Wijnu. 
Daarom kunt u na de optocht, onder het genot van 
een kop lekkere erwtensoep of een drankje nog wat 
langer in carnavalssferen blijven. 

De zaal in ons Wijnugebouw is open van 13.30 tot 
16.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Een “snertmiddag” ! 



 Oplossing Sudoku december:    724 – 581 - 936
 Oplossing Sudoku januari:  954 – 638 – 127      

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 16 februari inzenden. 
U hoeft niet perse beide puzzels in te sturen.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur uw oplossing naar: Jeanne Evers: 
Pater vd Elsenlaan 1, 5462 GG  Veghel
E-mail: jwbevers@ziggo.nl
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De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

  Oplossing woordzoeker december: Cercle International

  Oplossing woordzoeker januari:  Eeuwenoude Cultuur

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

-  BEGRIPVOL  -  EMAIL  
-  ERDOORHEEN  
-  ERONDER  -  FIRMA  
-  FRAAI -  GEKHEID   
-  GITAAR  -  HONGER  
-  HORTENSIA  
-  HULST  -  INGESLETEN  
-  INKEER  -  KATTEN  
-  KERN  -  KINDERTAAL  
-  KLEURGEVOEL 
-  KOOLSLA  -  KRAAN  
-  LEGERLEIDING  
-  LOTUSHOUDING  
-  MATIG  -  MEDE  
-  MIDACHTER
-  MOBILISATIE   
-  OMDRAAI  
-  ONDERZETTER  
-  OPEENHOPING  
-  OPPERARMBEEN  
-  PATRIOTTISME   
-  PITA  -  ROZE  
-  RUSTGEVEND  
-  SPORTTERREIN  
-  TILDE  -  TROTTOIR   
-  TSJECHISCH   
-  VEELBELOVEND   
-  WASSERETTE  
-  ZIENDE
  

C. v.d. Bosch

F. v. Uden

T. Strijbos

De winnaars van december zijn:

R. Schellekens

A. Teppema

A. v.d. Tillart

De winnaars van januari zijn:
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Velen krijgen van de belastingdienst het verzoek om 
aangifte te doen. Voor degenen die geen verzoek 
krijgen is het vaak toch verstandig door, het invullen 
van de aangifte na te gaan of alle gegevens kloppen, 
de toeslagen correct zijn en er misschien toch geld 
kan worden teruggekregen. 

De belastinginvullers van Wijnu zijn graag bereid 
u daarbij te helpen. De belastingservice is een 
samenwerkingsproject van de samenwerkende 
Brabantse Ouderenorganisaties.
De service wordt uitgevoerd door leden die zijn 
opgeleid tot belastinginvuller. Zij zijn gecertifi ceerd 
en werken onder verantwoordelijkheid van het 
afdelingsbestuur.

Wie kan een beroep doen op de 
belastingservice?
Alle Veghelse senioren met een verzamelinkomen 
dat voor 2019 ligt onder de maximale inkomensgrens 
(zie hierna) kunnen van de belastingservice 
gebruik maken. Het moet wel gaan om eenvoudige 
aangiftes. In beginsel zijn dit aangiftes met de 
volgende elementen uit box 1: AOW, aanvullend 
pensioen, periodieke uitkeringen, eigen woning, 
specifi eke zorgkosten en giften. Uit box 3: bank- 
en spaarrekeningen. Aangiftes met inkomsten uit 
aanmerkelijk belang vallen buiten de eenvoudige 
aangiften, evenals aangiftes voor bedrijven.  

De belastingservice is bestemd voor senioren met een 
inkomensgrens van:
Voor gehuwden/samenwonenden 
(gezamenlijk)     €   50.000,-- 
Voor een alleenstaande    €   35.000,-- 

Belastingen en toeslagen 2019 
Is belastingaangifte verplicht?

Op 7 en 8 maart 2020 houdt Wijnu Open dagen. Hier 
kunt u ook vragen stellen en u aanmelden.

De zorg- en huurtoeslag
Na het verzorgen van de aangifte Inkomsten-
belasting over 2019 controleert de belastinginvuller of 
u in aanmerking komt voor huur- en/of zorgtoeslag. 
Hij kijkt naar de voorlopige beschikkingen voor 2020 
en indien deze er niet zijn en u hebt recht op een van 
de toeslagen, dan wordt deze alsnog aangevraagd. Hij 
controleert ook de toeslagen 2019.

Door het wijzigen van de inkomensgrenzen kunnen 
beduidend meer senioren in aanmerking komen voor 
huurtoeslag. De huurtoeslag stopt niet meer als je 
boven een bepaald inkomen komt, maar wordt dan 
geleidelijk afgebouwd.

Onkostenvergoeding
De belastinginvullers zijn vrijwilligers. Binnen de 
ouderenbonden van de voormalige gemeente Veghel 
is afgesproken dat de maximale vergoeding €  15,-- 
per adres is. Dit is inclusief eventuele reiskosten. 

Seniorweb
Op de site van Seniorweb staat ook informatie over 
de benodigdheden en gegevens die nodig zijn bij het 
invullen.

De belastinginvullers nemen zelfcontact op met de 
leden die zij vorig jaar hebben geholpen. Mensen 
die gebruik willen maken  kunnen zich aanmelden 
via email of telefonisch. De telefoonnummers van 
de belastinginvullers staan in het colofon van het 
bulletin.

Musical Anastasia 
In Scheveningen  

We vertrekken op 19 februari 
om 12.30 uur vanaf het 

parkeerterrein  aan de Hoogstraat 
(tegenover Broedershof).

Mocht u nog vragen hebben, 
neem dan contact op met 

Kees van Corven (tel. 0413-366708).
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Activiteiten februari Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

10 ma Wandelen 5 kilometer Wijnu gebouw 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Wijnu gebouw 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Fotogroep Zooomm De Plataan 13.30 Peter Rovers 287708

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

11 di Wijnu Creatief De Wilg 09.30 Gerry van de Donk    06-53625990 

  Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

12 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Wijnu Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488

13 do Biljarten Veghel 2 – Raamhoeve De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Toneelgroep De Plataan 13.30-16.00 Rini van den Brand 365648

14 Vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

16 zo Vrije Inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648

17 ma Wandelen 5 kilometer Siemei 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Siemei 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Schildergroep De Wilg 09.30 Gré van Erp 362842

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

18 di Wandelen 20 kilometer Stadhuisplein 08.00 Louis van Veghel 366077

  Wijnu Creatief De Wilg 09.30 Gerry van de Donk    06-53625990 

  Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

19 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Wijnu Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

20 do Biljarten Veghel 1 – Keldonk De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Toneelgroep De Plataan 13.30-16.00 Rini van den Brand 365648

21 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

22 za Dansen Wilg/Plataan 19.00 Jan van der Heijden 341820

23 zo Vrije Inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Rini van den Brand 365648 

24 ma Wandelen 5 kilometer Aatrium 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Aatrium 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

  Keezen De Wilg 19.00 Louis van Veghel 366077

25 di Wijnu Creatief De Wilg 09.30 Gerry van de Donk    06-53625990 

    Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321
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25 di Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

26 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Wijnu Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Kaarten De Wilg 14.00 Jopie Vogels 366488

27 do Toneelgroep De Plataan 13.30-16.00 Rini van den Brand 365648

28 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

  

01 zo Vrije inloop Wilg/Plataan 13.30-16.30 Bestuur Wijnu 

02 ma Wandelen 5 kilometer Intratuin 10.00 Rini van den Brand 365648

  Wandelen 15 en 10 kilometer Intratuin 08.30 en 09.00 Tiny Strijbos 366843

  Schildergroep De Wilg 09.30 Gré van Erp 362842

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Thema Techniek in en om het huis Wilg 14.00 Gré van Erp 362842

  Sjoelen De Plataan 19.00 Toon van Houtum 362712

03 di Wijnu Creatief De Wilg 09.30 Gerry van de Donk    06-53625990  

  Koor Cantabilé De Plataan 13.15 Adri Wolters 366321

  Koersbal De Wilg 15.30 Jo van de Wetering 362655

04 wo Countrydansen De Plataan 09.15 en 10.30 Inie de Prest 341906

  Biljarten Libre Poule De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Wijnu Handwerkgroep De Kastanje 13.30-16.30 Marie-Anne v. Liempd 06-51077396

  Kienen De Wilg 14.00 Toon Ketelaars 367129

05 do Digitale inloop De Kastanje 09.30-11.00 Louis van Veghel 366077

  Biljarten Veghel 2 - Boekel  De Populier 13.30 Peter Kremers 350808

  Toneelgroep De Plataan 13.30-16.00 Rini van den Brand 365648

06 vr Bridge De Wilg 13.30 Tineke Posthumus 367854

07 za Wijnu Open dag Wijnu gebouw 11.00-16.00 Henk Boersma           06-28557777

08 zo Wijnu Open dag Wijnu gebouw 11.00-16.00 Henk Boersma           06-28557777

Activiteiten maart Locatie  Tijd Contactpersoon Telefoon

Al geruime tijd is de commissie ledenwerving in de 
weer om een grootse ledenwerfactie op touw te 
zetten met als insteek om ook de jongere senioren 
vanaf 50 jaar aan te spreken. Onderdeel hiervan is, in 
samenwerking met alle activiteitenbegeleiders, twee 
Open Dagen te organiseren in ons Wijnugebouw.
Het is bij veel 50 plussers niet of onvoldoende 
bekend dat ze bij Wijnu kunnen aansluiten om hun 
vrije tijd te vullen op de manier die bij hen past. Dit 
komt enerzijds omdat men denkt gepensioneerd te 
moeten zijn om zich bij Wijnu te mogen aanmelden 
en anderzijds omdat er nog te weinig activiteiten in 
de avonduren plaatsvinden. Dat is ook de reden dat 
we onze pijlen richten op de 50 plussers, juist voor 

Ledenwerving Wijnu 
Open Dagen op 7 en 8 maart

deze doelgroep willen we onze bestaande, maar ook 
nieuwe activiteiten uitbreiden naar de avonduren.
Behalve een geringe contributie zijn er nog volop 
andere argumenten om lid te worden van onze 
vereniging. Denk daarbij aan speciale evenementen 
die op een aantal zondagen plaatsvinden, aan 
kortingen voor onze leden bij meer dan 20 
winkels en restaurants, het gratis Bulletin en het 
blad ONS van KBO Brabant met veel interessante 
informatie, aan de Vrijwillige Ouderen Adviseurs en 
Belastinginvullers!
Als lid van Wijnu kunt u ook meewerken aan deze 
ledenwerving door de 50 plussers in uw familie- of 
kennissenkring te enthousiasmeren en de Open 
Dagen te bezoeken. 
De Open Dagen zijn op zaterdag 7 en zondag 8 
maart In het Wijnugebouw van 11.00 tot 16.00 uur.
Ook u bent van harte welkom, de koffie staat klaar!
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We gaan defi nitief naar Sail Amsterdam. We hebben 
u hierover al eerder bericht om de belangstelling te 
peilen. Degenen, die al eerder aangaven interesse 
te hebben hoeven zich niet opnieuw aan te 
melden. Wij benaderen hen persoonlijk om na te 
gaan of hun interesse kan worden omgezet naar een 
boeking. 
Mensen, die niet eerder hun belangstelling  
hebben aangegeven, kunnen zich uiterlijk tot 
en met zaterdag 21 februari  via onze website 
www.wijnuveghel.nl of via het formulier in het 
Wijnugebouw inschrijven. 

Sail Amsterdam
 Zaterdag 15 augustus 2020 Zaterdag 15 augustus 2020

Activiteit Wijnu VeghelRe i z e
nCommissie

Op 2 januari werd door biljartclub J.G.O.G. de fi nale 
bandstoten gehouden. Dit was tevens een mooie 
gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. De kampioenen van de 6 poules speelden 
in 2 poules om de fi naleplaatsen.
Kampioen in hun poule waren in 
Poule A: Adrie Sigmans, Poule B: Jan van Gestel, 
Poule C: Gerard Roovers, Poule D: Hans van de Donk 
Poule E: Piet de Koning  en Poule F: Ron Schiff erling.
Helaas kon Piet niet meespelen en heeft Ad van Dun 
die als tweede geëindigd is in die poule, zijn plaats 
ingenomen.
Na een aantal leuke en spannende partijen waren 
het Ron Schiff erling en Hans van de Donk die 
in de fi nale mochten uitmaken wie kampioen 
zou worden. Het is Ron Schiff erling, die na de 20 
gespeelde beurten, kampioen van het bandstoten 

Ron Schiff erling kampioen bandstoten 2019

is geworden. Van harte profi ciat.  De aanwezigen 
konden genieten van de biljartpartijen, koffi  e, 
oliebollen en een drankje dat werd aangeboden 
door de biljartclub. En uiteraard weer de bijna 
traditionele, heerlijke bitterballen van Nito Paesch.
Al met al weer een geslaagde middag.

Biljartclub
Activiteit van Wijnu Veghel

Jong Geleerd Oud Gedaan

De prijs bedraagt € 109,00 per persoon. Vertrek om 
9.15 uur vanaf het parkeerterrein in de Hoogstraat 
(tegenover Broedershof). We gaan aan boord van 
een rondvaartboot, waar koffi  e/thee met gebak 
geserveerd wordt. We blijven op het IJ en gaan 
dus niet door de IJhaven. Dit is uitsluitend voor 
deelnemende schepen, maar we hebben op afstand 
wel zicht op de Tall Ships en het evenement.

Rond het middaguur wordt een lunchbuff et 
geopend. Om 16.00 uur meren we aan en onderweg 
naar Veghel stoppen we voor een 3-gangendiner ter 
afsluiting. Omstreeks 20.00/20.30 uur verwachten 
wij in Veghel terug te zijn. 
Voor deze dagtocht raden wij u aan een 
reisverzekering af te sluiten.

Om de gigantische keurin gsachterstanden bij het 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
weg te werken, is besloten om per 1 december 
de rijbewijzen van 75-plussers automatisch met 
een jaar te verlengen. Ouderen hoeven alleen een 
gezondheidsverklaring in te vullen. Ruim 86.000 
ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is 
genomen over hun rijvaardigheid. Maar rijden in het 
buitenland is wel verboden. 
De politie in het buitenland heeft namelijk geen 
toegang tot het Nederlandse rijbewijzenregister 

Stand van zaken CBR en kan dus niet controleren of de persoon ook 
daadwerkelijk langer mag rijden.  Voorzitter 
Leo Bisschops en enkele leden van KBO-
Brabant werden hierover geïnterviewd door 
Hart van Nederland. Het is verstandig op tijd de 
Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier 
maanden voordat uw rijbewijs verloopt. 

Heeft u problemen met uw gezondheid? 
Dan wordt geadviseerd om vijf maanden van 
tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. 
Eerder invullen dan deze vier of vijf maanden heeft 
overigens geen enkele zin. Men komt niet eerder in 
aanmerking. 


