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KBO HEB helpt met uw belastingaangifte  
De tijd breekt weer aan om uw belastingaangifte in te vullen. Aangifte doen 
lijkt een eenvoudige klus. De belastingdienst probeert het zo gemakkelijk 
mogelijk te maken door de meeste gegevens al in te vullen. Maar toch is 
het elk jaar opletten geblazen of er nieuwe regels gelden. Of dat er 
wijzigingen in je persoonlijke situatie zijn, warme je bij de aangifte rekening 
moet houden.                                                                                                           
Zie je er tegenop om het zelf te doen, schakel dan onze hulp in. KBO-
Brabant heeft i.s.m. de Belastingdienst vrijwilligers opgeleid die u kunnen 
helpen bij de verzorging van uw aangifte (HUBA’s). De KBO HEB helpt u 
graag bij uw aangifte, aanvraag en controle zorgtoeslag en/of huurtoeslag. 
Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich aanmelden bij: 
Jan van Raak    D.Cauthalsstraat 13               013-5052495 
Rien van Heerebeek  Elsakkerstraat 18                 013-5051680  
Cees Priems    Dr PC de Brouwerlaan 20    013-5052286   
 

Programma 
De dagreis in mei is verschoven naar 14 mei!!!!!!!!!! 
Noteert u het alvast op uw kalender, want het wordt wederom een heel leuke 
dagtrip, interessant en met lekker eten, m’n liefje wat wil je nog meer? 
 
We hebben van maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni een vakantiereis in petto. 
De reis gaat deze keer naar Assen. 
U verblijft in een prachtig hotel met alle comfort die u maar wensen kunt.  
Ook worden er uitstapjes gemaakt die u zeker niet wilt missen! 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we verder op deze reis ingaan. 
Deze reis wordt u van harte aanbevolen door de KBO. 
    

Muziekcursus 
Dinsdag 16 april 2019  Uitleg en beluisteren van delen van de 
Mattheuspassion in de Ensemblezaal van cc. Elckerlyc. door Jan van den 
Eynden docent van de Muziekcursus van de KBO. Tijd : 9.30 – 12.00 uur. 
Informatie  Ria Bonenkamp 013 – 5051345  ria.bonenkamp@outlook.com 

Drie gangen diners                                                                         
Woensdag 20 maart: De Gelegenheid                                                
Reserveren:    Fam Snelders 013-5051403 info@de gelegenheid.nl  
Aanvang: 18:00 uur, € 18,-  exclusief drankjes.  

Dinsdag 23 april:  Kookgenoten                                                           
Reserveren:  dhr. H. Worms  013-5055846 info@kook-genoten                                      
Aanvang: 18:00 uur, € 18,-  exclusief drankjes.                                                                                                
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