
Wijnu
K B O  Veghel

Bulletin
26 januari 2021 Nr. 460

• Lekkere jaarafsluiting! 

• Verslag Belastingservice 2021

• Puzzel

5-Daagse reis naar West-Vlaanderen/België 
Op 30 mei t/m 3 juni 2022 

Wij begrijpen dat u wat afwachtend en 
terughoudend bent om u aan te melden voor een 
vakantiereis. Daarom heeft de reiscommissie, in 
overleg met Brabant Expres, de inschrijftermijn 
verlengd tot 25 februari. Dat geeft u wat meer 
ruimte om de ontwikkelingen af te wachten.
Hieronder in het kort wat informatie over de reis. 

Voor een uitgebreid dagprogramma kunt u 
onze website www.wijnuveghel.nl bekijken.
De voorjaarsreis voert ons naar de Belgische 
kust.  We gaan naar Antwerpen 
(stadswandeling met gidsen). We bezoeken de 
beroemde Jules Destrooper, waar we worden 
rondgeleid. Ook Poperinge bezoeken we (de 
Hoofdstad van het Goede Leven én van de hopteelt). 
Het indrukwekkende Tyne Cot (Een militaire 
begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog) staat ook 
op ons programma, evenals de stad Ieper, waar we 
‘s avond om 20.00 uur stipt het blazen van de “Last 
Post” zullen bijwonen. We rijden langs bekende 
badplaatsen zoals de Haan, Oostende. Nieuwpoort 
bekijken we vanuit een toeristentreintje. In Gent 
maken we met stadsgids een leuke rondvaart door 
de grachten van Gent. We verblijven in Hotel Alfa 
Inn in het centrum van Blankenberge dat biedt 

moderne kamers. Het hotel ligt op slechts 350 
meter van het zandstrand en de Noordzee. Er is 
ook voldoende vrije tijd om over de boulevard van 
Blankenberge te lopen. De reissom bedraagt voor 
een 2-persoonskamer/2-pers. bezetting € 434,00 
per persoon. Toeslag 1-persoonskamer € 89,00 per 
persoon per verblijf. 
Bent u niet zo handig met de computer dan kunt u 
een inschrijff ormulier en dagprogramma afhalen bij 
de secretaris van Wijnu. Het adres is Peellandstraat 
15 in Veghel. u mag daar ook het formulier weer 
inleveren. Wanneer het Wijnugebouw weer 
opengaat kunt u daar weer terecht voor een 
formulier.

Hieronder in het kort wat informatie over de reis. 
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Activiteit Wijnu VeghelRe i z e n
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De regering heeft besloten om de mensen met 
een minimum inkomen 200 euro te schenken als 
tegemoetkoming voor de hogere energierekening. 
Deze wordt uitbetaald door de gemeente. Voor 
dit extraatje komen ouderen met alleen AOW en/
of met een klein pensioentje ook in aanmerking.  
Waar precies de grens ligt, is nog niet bekend. uw 
zult zelf de aanvraag bij de gemeente moeten 
indienen. Houdt u de berichtgevingen in kranten en 

Eenmalige uitkering van 200 euro
op de televisie en radio goed in de gaten. Bij deze 
regeling is de vermogenstoets niet van toepassing. 
De gemeente zal dus niet vragen naar uw spaargeld 
of dat u een eigen huis hebt met overwaarde. Er 
wordt alleen naar het inkomen gekeken. Hebt u 
vragen of hulp nodig, dan kunt u altijd terecht bij de 
ouderenadviseurs. 
Hun telefoonnummers staan in het Wijnu bulletin 
vermeld.

INSCHRIJFTERMIJN

VERLENGD
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Secretariaat  
Peellandstraat 15, 5461 GV   Veghel  
w.p.rovers@home.nl

Voorzitter
Leo van Asperen  319292 

Secretaris
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Penningmeester
Harry Kalis  350582

Bestuursleden
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Digitale hulp
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Met nagenoeg dezelfde strenge beperkingen hebben we het 
jaar 2021 moeten afsluiten als waar we het jaar mee begonnen 
waren. Daarom hebben wij als bestuur de koppen bij elkaar 
gestoken, op anderhalve meter afstand, dat wel, en gemeend 
toch voor de feestdagen iets van ons te laten horen. 
Dit als kleine tastbare compensatie voor de stilte rondom onze 
activiteiten. In de donkere dagen voor Kerst wilden we graag 
een lichtpuntje zijn voor al onze leden. 

Daarop toog uw voorzitter naar Jan van Leur van de 
gelijknamige bakkerij aan de Stationsstraat om iets binnen onze 
mogelijkheden te verzinnen. Het idee kwam naar voren om 
een kerststaaf aan te bieden, totaal zo’n 1500 stuks, inclusief 
vensterverpakking, kerstwens en aan huis bezorging bij onze 
leden. Ondanks de voor een bakkerij drukke aanloop naar de 
feestdagen was dit gelukkig geen probleem, maar voor de 
verspreiding wilden wij geen aanslag doen op onze Bulletin 
bezorgers. Een groot aantal Bulletins door een brievenbus 
bezorgen is toch van een andere orde dan eenzelfde aantal 
Banketstaven afleveren. Daarom is een creatieve oplossing 
bedacht en een beroep gedaan op Scouting Veghel om hun 
jeugdleden deze attenties te laten bezorgen bij de ouderen van 
Wijnu. Voor de clubkas van de Scouting werd een leuk bedrag 
gedoneerd en de Scoutingleden hebben geheel vrijwillig 
hieraan meegewerkt. Dat idee is door de jeugd van Scouting 
Veghel enthousiast ontvangen en conform uitgevoerd. Bij het 
niet-thuis treffen van de leden werd de banketstaaf in een zak 
aan de deur gehangen en een kaart in de bus gestopt met de 
melding van aflevering. Nadien mocht het bestuur vele aardige 
reacties ontvangen van diverse leden dat deze geste enorm 
gewaardeerd werd en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Toch 
hopen wij in de toekomst op een meer persoonlijke manier 
rondom deze jaarlijkse feestdagen elkaar te mogen ontmoeten 
en dat kan alleen als we ons aan de regels houden zoals die zijn 
voorgeschreven. Probeer het in ieders belang veilig en gezond 
te houden, zodat we weer op een gezellige en persoonlijke 
manier samen kunnen voortgaan met onze activiteiten in het 
nieuw aangebroken jaar 2022.

Bestuur Wijnu

Toch nog een 
“lekkere” jaarafsluiting!
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OverledenOverleden

De medewerkers van de Belastingservice 
van Wijnu hebben voor veel ouderen de 
belastingaangifte over 2020 weer mogen 
verzorgen. In totaal werden 260 adressen bezocht 
en het betrof in totaal zo’n 400 belastingaangiftes. 

Bij een aantal cliënten betrof de aangifte het 
invullen van een F-formulier en een P-formulier. 
Ook werden de toeslagen (met name zorgtoeslag 
en/of huurtoeslag) gecontroleerd en werden indien 
nodig de gegevens aangepast. 

Daar waar door overlijden of anderszins de 
gezinssamenstelling in 2020 veranderde werden 
verzoeken ingediend om bij de zorgtoeslag de 
10%regeling toe te passen. De 10%regeling houdt 
in dat bij het berekenen van de zorgtoeslag voor de 
periode dat je met zijn tweeën was het inkomen van 
die periode gehanteerd wordt en niet het “nieuwe” 
jaarinkomen (b.v. na overlijden van de partner wordt 
de AOW hoger en ontvangt de nabestaande veelal 
een nabestaandenpensioen). 

Op grond van het nieuwe jaarinkomen zou over 
de periode dat je samen was zorgtoeslag moeten 
worden terugbetaald. Bij de controle blijkt dan vaak 
dat huurders de huurveranderingen niet aanpassen 
in het systeem van de belastingdienst waardoor 
huurtoeslag wordt misgelopen. 

Binnenkort start de aangifteperiode voor 2021. 
De cliënten waar in 2020 ook de aangifte voor is 
ingevuld zullen in januari/februari automatisch een 
machtigingscode ontvangen. De invuller heeft deze 
code nodig om u ook voor het belastingjaar 2021 
van dienst te kunnen zijn. uw invuller zal met u 
een afspraak gemaakt hebben dat u met hem/haar 
contact hierover op kunt nemen of dat hij contact 
met u zal opnemen om een afspraak te maken. 
uit provinciaal onderzoek is gebleken dat veel 
ouderen geld laten liggen door geen aangifte 
inkomstenbelasting te doen dan wel toeslagen aan 
te vragen. 

Wilt u weten of er voor u nog gelden zijn binnen te 
halen, laat uw fi nanciële situatie in beeld brengen 
door een van de mensen van de belastingservice 
(namen en telefoonnummers staan in het bulletin 
van Wijnu).

 85 jaar
08-1 mevr. J.A.W. Overkleeft-Prins

17-1 dhr.  A.J. Verhoeven

21-1 dhr.  D. van Holst

24-1 dhr.  A.M. Gibbels

26-1 dhr.  H.G. Gijsberts

27-1 mevr. P.M.M. Nooijen-Hoeks

30-1 dhr.  T.A.M. van Iperen

 15-02 mevr.  L.S.W. Linders-Vos

17-02 mevr.  R.P.M. Cooijmans-de Jong

 90 jaar
04-01 mevr. J. van de Ven-van de Boom

29-01 mevr. C.T.J. Claessens-van Herpen 

07-02 dhr.  F.J.H.M. van zutphen

07-02 mevr.  W.M.C. van Grinsven-van Oorschot

14-02 mevr.  C.P. Coolen-de Veer

14-11 dhr.  A.L. van der Sanden 75 jaar

22-11 dhr.  H.C.A. Willemsen 81 jaar

25-11 mevr. L. Sperber-Selten 76 jaar

26-11 dhr.  P.R.M. de Vries 76 jaar

28-11 mevr. H. van Horen-van de Brand 92 jaar

01-12 dhr.  H.J. Wijgergangs 85 jaar

10-12 mevr. M.J.M. Verwijst 68 jaar

04-01 dhr.  A. Heerholtz 79 jaar

  

Verslag Belasting-
service 2021

Van harte
Gefeliciteerd
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BEELDSCHERM
CHAMPAGNEGLAS
DECORATIE
FOTO-OBJECTIEF
GLASSPLINTER
GLAzEN BOL
GLOEILAMPEN
KAASSTOLP
KARAF
KNOPSPELD
KOFFIEKAN
KOGELVRIJGLAS
LIKEuRGLAASJE
LOEP
LONGDRINKGLAS
MELKFLES
NEONBuIS
OLIE-EN-AzIJNSTEL
PARFuMFLESJE
PINT
PRESSE-PAPIER
REAGEERBuIS
RETORT
RuITEN
SERRE
SIERVOORWERPEN
SPIEGELGLAS
SPIEGELPALEIS
STALAGMOMETER
TELEFOONCEL
THEEGLAS
VAAS
VENSTERGLAS
VENSTERS
VERGROOTGLAS
VISSENKOM
VOORzETRAAM

P.  Verstraeten
C. v.d. Bosch
R. Sanders

    Oplossing vorige woordzoeker:  Uit de koers raken

    Oplossing vorige Sudoku:  374 - 268 - 915

Prijswinnaars

Oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 5 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: puzzel.wijnu@gmail.com

De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

De winnaars vorige maand zijn:


