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Februari 2023 - 4e    jaargang                                   

BELASTINGAANGIFTE 
Vanaf 1 maart kunt u belastingaangifte doen over 
2022. Indien u niemand in uw familie, vrienden of 
kennissenkring hebt om u hierbij te helpen kunt u 
een van de vrijwilligers van onze Kring hiervoor 
vragen. Hieronder treft u de namen met 
telefoonnummers aan van deze personen.  
Wat hebt u nodig;  
Een machtigingscode zodat de vrijwilliger met 
zijn eigen DigiD en de code kan inloggen.  
Hebt u die nog niet, vraag de code dan aan: 
telefoonnummer 088-1236555 (gratis) 
(Burgerservicenummer bij de hand houden) 
Nota’s van betaalde kosten voor geneeskundige 
hulp, behandelingen en medicijnen; dieetkosten 
volgens dieetverklaring van huisarts en kosten 
van hulpmiddelen (onder voorwaarden); opgaaf 
van gereden kilometers voor artsenbezoek e.d. 
Als u aantoonbare giften hebt gedaan kunnen 
deze ook aftrekbaar zijn boven een bepaalde 
drempel en tot een maximum bedrag. 
Uw jaaropgaves van uw AOW, pensioen, 
lijfrentes . 
Financiële jaaroverzichten banken, indien uw 
saldo hoger is dan € 50.650,--voor 
alleenstaanden of € 101.300,-- voor gehuwden. 
 
De belastinginvuller werkt op basis van 
vrijwilligheid. De werkelijk gemaakte onkosten 
(reis – print – kopieerkosten) dienen te worden 
vergoed aan de belastinginvuller. Dit bedrag 
wordt u van te voren meegedeeld. 

 
 

BELASTINGHULP 
Zoals u ziet heeft de Kring Oss een aantal 
vrijwilligers voor het invullen van de 

belastingformulieren. Dit zouden er best wel meer 
mogen zijn. Misschien is dit iets voor u?   
Op 17 februari is er een startcursus van KBO 

Brabant voor de belastinghulp. Wanneer u 
hiervoor belangstelling heeft kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij het secretariaat. 

 
CARNAVAL 
Veel mensen waren enthousiast over de muziek 
tijdens onze feestavond van het 60 jarig bestaan. 

Toen speelde de band PIWIF. Veel mensen waren 
de hele avond op de dansvloer te vinden en voor 
degenen die niet danste was er volop te zien.  

Wij zijn heel blij u te kunnen zeggen dat deze 
muziek ook tijdens de carnavalsmiddag komt 
spelen. Dat zal de stemming zeker verhogen!  

Wij zien u graag op onze carnavalsmaandag  
20 februari. 
 

NIEUWE LEDEN 
Na een rustige periode vanwege corona kunnen 
we nu gelukkig weer regelmatig nieuwe leden 

inschrijven. In het vierde kwartaal van 2022 
verwelkomden we elf nieuwe leden.  
Dit jaar willen we beginnen met het vermelden 

van de namen van onze nieuwe leden, vanwege 
privacy vragen we hiervoor eerst toestemming. 
 
 

                      In Memoriam 
+ 

Nellie Gijsbers van Tooren, 
22 december, 84 jaar 

+ 
Sjaan van Haaren van Erp, 

12 januari, 78 jaar 
+ 

Petra van Gaal Merkx, 
16 januari, 76 jaar 
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ACTIVITEITEN FEBRUARI 
Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten 

plaats in de Berchplaets Sportstraat 3 Berghem. 
Prikpost op afspraak tel: 0413-401908. 
Ons Welzijn: Inloopuur iedere woensdag van  

15:00 uur tot 17:00 uur. (ingang Meester 
Gielenplein Jumbo; bij binnenkomst rechts) 
Maandag van 14:00–15:00 uur ’t Slotje Herpen 

Dinsdag van 10:00–11:00 uur VidiReo Ravenstein 

 

Biljarten  
Van maandag tot en met vrijdag 13:00 uur  
 
Bridgen 
Woensdagochtend 09:30 uur 
 
Breiclub  
Vrijdagmiddag 13:30 uur 
 

Creaclub  
Vrijdagochtend 09:30 uur 
 

Computerhoek (voor kleine ondersteuning) 
Donderdagmiddag 16 februari 13:30 uur 
Tijdens de Bergse Tafel 
 

Computerlessen 
Doorlopend individueel  

 
Dansen  

Dinsdagochtend 09:15 uur; niet op 21 februari 
 
Gymnastiek 

Dinsdagmiddag 14:45 uur; niet op 21 februari 
 
Kienen 

Donderdag 9 februari 13:30 uur 
 
Koor 

Maandagmiddag 14:00 uur 
 
Nordic Walking 

Maandagochtend 09:00 uur, start vanaf de 
parkeerplaats bij Hoessenbos 
 
Toernooikaarten 

Woensdagmiddag 13.30 uur; niet op 22 febr 
 
Winter jeu de boules  Boel de Boeuf Oss 

Donderdagmiddag 13.30 uur 
Op 2 en 23 februari 
 

Yoga 
Maandagochtend 09:15 uur en 10:30 uur  
Op 6-13-27 februari  

Dinsdagmiddag om 13.15 uur 
Op 7-14-28 februari 

 

EXTRA ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor  

onze jaarlijkse carnavalsmiddag op 

 
 

Bij binnenkomst wordt u een kop koffie of thee met een snee krintenmik aangeboden en 

krijgt u twee consumptie munten. De muziek zal worden verzorgd door de geweldige band 

PIWIF, bij velen nog bekend van de feestavond tijdens ons 60 jarig bestaan. 

 

Op deze middag zijn Prins Paul den 2de, adjudant Stef en de Raad van Elf ook aanwezig, en 

wellicht een of meer artiesten van de pronkzitting.  

Wij hopen jullie met velen, in carnavalskleding, te mogen begroeten en wensen iedereen bij 

voorbaat veel leut!  
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65 JAAR GETROUWD 
 

Bart en Bep Megens stapten op 30 november 
1957 in het huwelijksbootje en dat werd gevierd! 
 

Een week na het feest gaan wij de jubilarissen, 
die al vanaf 1993 lid zijn van de Herfstzon, 
feliciteren. Een medewerkster van Home Instead 

doet open, zij is elke woensdag middag bij Bart 
en Bep om ondersteuning te geven. Ze brengt 
ons naar binnen en begint meteen de koffie en 

thee te verzorgen. 
Bart en Bep zitten in de kamer, nog volop 
omringd door bloemen en felicitatiekaarten.  

Het ziet er erg gezellig uit en ze genieten nog na 
van het mooie feest, wat ook wel erg spannend 
was. Met hun kinderen en kleinkinderen, en 
samen met broer, zussen en naaste buren 

hadden ze een prachtige middag bij René van 
Schaijk. Eerst was er koffie of thee en gebak.  
Ook een gezellig muziekske, een lekker buffet wat 

vooraf werd gegaan door een heerlijk bord 
wildsoep. Deze wildsoep hadden ze voor het eerst 
gegeten in de Wilberthof en vinden ze erg lekker. 

Maar terugkomend op het feest; de kinderen 
hadden een leuke voordracht waarbij ze mooie 
rozen overhandigden. Bep en Bart waren even 

bang dat ze geen voordracht zouden doen en ze 
hadden alvast zelf een liedje geoefend om de 
sfeer te verhogen, maar dat was gelukkig niet 

nodig! Dat ze met veel plezier terugkijken op 
deze dag hoeven ze niet te zeggen want dat zie 
je wel aan de stralende gezichten!  

Naast al die felicitatiekaarten kregen ze ook een 
felicitatiebrief van de Gemeente Oss. Die kregen 
ze vijf jaar geleden ook. Maar toen ze 50 jaar 

getrouwd waren kregen ze een verzilverde 
taartschep! Wij mogen die bewonderen en de 
gravering lezen. Bep haalt de taartschep uit het 

doosje en het plastic. Hij ziet er nog prachtig uit. 
Ook kregen ze een felicitatiebrief van het 
Koninklijk Huis én van de commissaris van de 

Koning. 

Het is hen aan te zien dat ze het fijn hebben 
samen en ook over het verleden praten ze met 

een grote glimlach. Mooie verhalen over het 
tuurend, toen de carnavalsoptocht daar nog 
kwam en Bart hiervoor een pop over 

geboortebeperking had gemaakt.  
Wat hebben ze een gezellige uren gehad bij Jan 
van Aar, samen met de hele familie!  

Over hun prachtige bloementuin in de Molenweg 
en de bijen van Bart. Bart is inmiddels ere lid van 
St. Ambrosius, daarvan hangt een mooie 

oorkonde aan de muur. 
Maar ook nu genieten ze nog zoveel mogelijk van 
het leven en blijven goed bij de tijd. De mobiele 

telefoon van Bep staat op trillen want het geluid 
erop hoeft niet. Zoon Hennie belt iedere dag, en 
met de anderen houden ze ook bijna dagelijks 
contact, via de app gaat dat heel gemakkelijk.  

De wekelijkse Zondagmis in de kerk kijken ze via 
you tube op de Smart TV. Dat gaat allemaal goed 
en als er soms iets is, vragen ze een van de 

kinderen wel, die lossen het altijd op. 
Wat ze kunnen, proberen ze zo lang mogelijk vol 
te houden. Zo gaan ze op doordeweekse dagen 

altijd om 12.00 uur eten in de Wilberthof. Daar 
lopen ze dan samen naar toe met de rollator, dat 
stuk kan Bart nog nét aan. Op vrijdag gaat Bart 

eerder, al rond 10 uur want dan gaat hij eerst 
naar het zangkoor. Daar zingen oude bekenden 
mee en Bart glimt als hij erover vertelt.  

Als Bart dan weg is loopt Bep met de rollator naar 
de Berchplaets om te gaan knutselen bij de 
creaclub van Ineke. Daar doet ze wel een 

kwartier over maar ze komt er zo graag.  
Lekker even ontspannen.  
Samen met de liefdevolle zorg die Bep aan Bart 

geeft wanneer het nodig is hebben ze hun dagen 
zo te horen best goed gevuld. Wat mooi om te 
zien dat twee mensen zo gelukkig zijn samen, zo 

is het een feest om 65 jaar getrouwd te zijn! 
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Wist u dat…… 
 

✓ Holiday on ice een erg geslaagd uitje was met een hele bus vol Herfstzonnen? 
✓ U onze mooie toneelvoorstelling en kerstviering met ons koor nog op you tube kunt bekijken?  

2022 dec 20 Kerstvoorstelling De Herfstzon - YouTube 
2022 dec 20 Kerstviering De Herfstzon - YouTube 

✓ Ons kerkhof weer helemaal winterklaar is en er netjes bij ligt? 
✓ Wij trots zijn op onze trouwe kerkhofmedewerkers? 

✓ Zij ook een dagje ouder worden en wel wat hulp kunnen gebruiken van “jongere” herfstzonnen? 
✓ Dit ook gerust dames mogen zijn? 
✓ Onze breiclub tijdens de nieuwjaarsreceptie erg verwend is? 
✓ U zich het hele jaar door kunt aanmelden voor individuele computer lessen? 
✓ Deze lessen ook voor telefoon en tablet worden gegeven? 
✓ U hiervoor contact kunt opnemen met Annette Rooke 06-18515062 

 

KOFFIE 
Sinds 1 januari is de prijs van een kopje koffie of 
thee verhoogd naar € 1,25. Wij proberen de prijs 

voor u zo laag mogelijk te houden, wat in dit 
geval betekent dat er echt met kleingeld moet 
worden gewerkt. Wilt u zoveel mogelijk met 

gepast geld betalen, wanneer dat niet kan kunt u 
wellicht onderling wisselen zodat er toch gepast 

kan worden betaald. U doet onze bediening 
hiermee een hoop plezier!  
Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

KERKHOF
In december hebben we met 19 personen het 
blad geruimd. In het begin hadden we last van de 
kou. De temperatuur was om 9 uur nog steeds 

onder nul en de ondergrond was bevroren.  
Toch zijn we aan de slag gegaan en om half elf 
was het blad geruimd!  

We dronken koffie in de keet op het kerkhof. 
Jammer dat er geen kachel aanwezig is.  
Maar gelukkig konden we ons warmen aan een 

lekker bakje koffie met een koek.  
Dat vele handen licht werk maken blijkt hier maar 
weer eens, hartelijk bedankt allemaal!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BESTUUR 
Voorzitter:    bestuursleden:  
Henk van Breda    Marietje Arts,    Stiny van Erp, 
Telefoon:   0412-402471  Telefoon:  0412-402569   Telefoon: 0412-451952 
E-mail: hmvanbreda@caiway.nl  E-mail:  WimWimArts@hotmail.nl E-mail: stinyvanerp@kpnmail.nl 
 
Secretaris: Nellie van Berkel, Henk vd Camp,    Gerda Martens, 
Achterschaijkstr 4, 5351NB Berghem Telefoon:  0412-401092   Telefoon:  0412-402138 

Telefoon: 0412-402322  of 06-57831527    E-mail:  gerdamartensvos@gmail.com 
E-mail: nellievanberkel@gmail.com E-mail: henk.camp@gmail.com 
 
Penningmeester:   Piet Droomers,    Joke van Oss, 
Gerrit Mulders,    Telefoon: 0412-401294  Telefoon:  0412-401062 
Telefoon: 06-51825161  E-mail:  pietdr@gmail.com  E-mail: jajovanoss@live.nl 
E-mail: gerrit.mulders@hetnet.nl      

         Bankrekening: NL19 RABO 0132 8261 78 
         Website: https://www.kbodeherfstzon.nl/
         Facebook @herfstzon 

https://www.youtube.com/watch?v=ipRbbWpalbw
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