
           Nieuwsblad Okt. 2021 

www.kbo-nuland.nl                                                                                                 e-mail: kbonuland@gmail.com 

Beste leden KBO-Nuland.  
 

Agenda voor de komende maanden. 

We hebben geprobeerd om er een mooi najaar van te maken, dus bij deze een programma 

dat we voor u samengesteld hebben. 
 

Woensdag  29 september - lunch bij Venster Vinkel (opgeven niet meer mogelijk) 
Vrijdag        1 oktober      - H. Mis voor onze overleden leden KBO  19.00 uur 

Dinsdag    12 oktober     - Themamiddag (levens)testament (notaris) 13.15 uur 
Vrijdag      22 oktober      - Beugelen Loosbroek (vol)    13.30 uur 
Woensdag 24 november   - Rondleiding Villa Maasdonk (vol)   11.30 uur 

Woensdag   1 december   - Surprise kienen (bingo)    14.00 uur 
Woensdag   8 december   - Kerststukjes maken      13.30 uur 

Zaterdag   11 december   - Reis naar Zwolle (Holiday on Ice) 
Woensdag 15 december   - Kerstlunch       12.00 uur 
 

Wij hopen u graag te ontmoeten op deze dagen. 
 

H.Mis voor overleden leden KBO op vrijdag 1 oktober. 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van deze H. Mis op vrijdag 1 oktober om 19.00 uur in onze 

Parochiekerk. 

1 oktober is de Internationale Dag van de Ouderen. Een eerbetoon aan alle oudere personen op de 

wereld. De Dag van de Ouderen staat in het teken van het belang van ouderen in onze samenleving.  

Daarom vinden wij het gepast dat wij op deze dag onze overleden leden gedenken tezamen met 

familie en/of nabestaanden. Iedereen, ook niet-leden van KBO-Nuland, die zich betrokken voelen bij 

deze H. Mis, zijn welkom.   
 

Themamiddag (Levens)testament: Dinsdag 12 oktober om 13.15 uur in de Meent  (ook niet-

leden van KBO zijn op deze middag welkom). Inloop vanaf 13.00 uur. Aanmelden niet nodig! 

Altijd al wat meer willen weten over erfrecht of testament opmaken etc. Dit is uw kans om u hierover 

te laten voorlichten. Is het wenselijk dat u het zelf regelt en samen met de notaris opschrijft wat uw 

wensen zijn? Wie heeft zeggenschap over u en uw vermogen, en wie juist niet? Houdt u wel de regie?  

Wij hebben voor u een notaris geregeld die het een en ander hierover gaat vertellen, alsmede ook over 

erven en schenken. 
 

Reiscommissie. 

U hebt het waarschijnlijk al gehoord op onze openingsbijeenkomst. We hebben een nieuwe 

reiscommissie en die heeft een paar leuke uitjes op het programma staan. Dicht bij huis, voor de 

kleine beurs, zo mogelijk met de fiets (bij slecht weer met auto’s) 

De georganiseerde (kleinere) uitjes zijn boven verwachting al heel snel volgeboekt. 
 

Het beugelen (22 oktober) willen we bij meer belangstelling in de komende maanden nogmaals 

aanbieden. Ook het bezoek aan o.a. Villa Maasdonk (24 november) kunnen we wellicht herhalen als er 

voldoende animo is. Bericht komt dan via onze nieuwsbrief. 
 

29 september verwachten we de deelnemers om 11.30 uur op het Prins Bernhardplein. 
 

Voor de trip op 11 december naar Holiday-on-Ice zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Door de samenwerking met Vinkel hebben we de prijs kunnen drukken naar €83,- Geïnteresseerden 

kunnen zich nog aanmelden tót 10 oktober bij fam.bvbakel@gmail.com of tel.: 06-53474224  

Tzt krijgen de deelnemers nog bericht over tijd ed.  
 

Voortaan zullen we proberen ruim tevoren aankondigingen en uitleg via onze nieuwsbrief te doen om 

iedereen voldoende tijd te geven voor aanmeldingen. 
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Kerststukjes maken: woensdag 8 december om 13.30 uur in de Meent. 

We kunnen en mogen weer wat dichter bij elkaar en daarom hebben we besloten toch een middagje 

bloemschikken te organiseren. Er kunnen 20 personen in de zaal en vol=vol. 

Dus geef u z.s.m. (vóór 1 december) op dan bent u verzekerd van een plekje. 

De kosten zijn Eur 12,50  

U kunt zich opgeven bij: Nelly Hommeles : hommeles4@home.nl / tel:073-5323265 

Of bij Hermien Witjes: hermienwitjes@mac.com  
 

Op zoek naar een woning. 

Uit de wijkmonitor van de Gemeente ’s-Hertogenbosch 2020 kunnen we lezen dat er in Nuland 1925 

woningen zijn, waarvan 73% koopwoningen. Voor Vinkel komen we op 968 woningen en daarvan zijn 

92% koopwoningen. Beiden een hoog aantal koopwoningen en een klein percentage huur. Kortom bent 

u opzoek naar een huurwoning in de sociale sector, wat is dan de route en belangrijk om te weten. 

Vanuit het Infopunt Nuland en Vinkel ontvangen wij regelmatig vragen, daarom hebben we enkele 

dingen op een rij gezet. En willen mensen met vragen graag informeren.  

Informatiebijeenkomst: Donderdag 14 oktober van 10.30 – 11.30 uur organiseren wij een 

informatiebijeenkomst in De Meent in Nuland. Tijdens de bijeenkomst zal Mooiland uitleg geven en 

kunt u vragen stellen. Natuurlijk kunt u ook bij het Infopunt binnenlopen op donderdag met u vragen. 

Meld u zelf aan ivm de coronamaatregelen, dan kunnen we rekeninghouden in welke ruimte we de 

bijeenkomst laten plaatsvinden. Aanmelden kan door te bellen 06 – 46 75 28 54  of mailen 

infopuntnulandvinkel@farent.nl   

Waar willen wij u over informeren.                                                                          

Woonservice regionaal: Inschrijfplatform van zes woningcorporaties te samen.                   

65-plus verhuisregeling: Voor mensen die al huren/kleiner willen gaan wonen en 65-plus zijn.                                                                                                                

Urgentieregeling: Met spoed een woning nodig.                                                       

Zoekmodellen: Hoe werkt het toekennen en zoeken van een huurwoning.                       

Huurtoeslag: Wanneer kom ik hiervoor in aanmerking.   

Zijn er andere vragen die bij u spelen, dan is er ook voldoende ruimte om deze te stellen. 
 

Infopunt Nuland en Vinkel. 

Iedere donderdag: 

Nuland:  10.00 - 12.00 uur  – De Meent 

Vinkel:  13.00 – 15.00 uur  – Dorpspraktijk 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen met het volgende mobiele nummer: 06 – 46 75 28 

54 of ons via de mail bereiken infopuntnulandvinkel@farent.nl  

Maar heb je een vraag over iets in je persoonlijk leven? Of over bv. zorg en hulp of wonen en vervoer. 

En weet je niet goed waar je antwoord kan vinden? Ook daarvoor kunt je terecht bij het infopunt. 

Rabobank Clubsupport.                                                                                               

Ook dit jaar doen wij als KBO-Nuland weer mee met deze actie, met als doel, om voor u 
mooie, gezellige middagen te organiseren. Dus…. Laat uw stem niet verloren gaan en stem 

op onze club.  

 

Van 4 tot 24 oktober kunt u uw stem uitbrengen op onze vereniging. 

Verder willen wij u vragen om bij bezoek aan onze activiteiten de algemene regels te 

handhaven. Zoals handen ontsmetten/wassen, beetje afstand bewaren en bij corona 

gerelateerde klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts) vragen wij u om thuis te blijven.  
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