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➔ Voorwoord 

Beste mensen, we zitten nog steeds in een tijd 

waarin niet veel kan. Alle activiteiten zijn helaas 

stil gelegd. Volgende “Ons” op 23 nov. weten we 

meer. Blijf gezond en voorzichtig en heb veel 

plezier met het Puzzel boekje. 

➔ Puzzle quiz 

Beste leden van de KBO, zoals jullie kunnen zien 

hebben jullie allemaal een puzzelboekje bij de ONS 

gekregen. De bedoeling is om samen met elkaar 

gezellig te puszelen. Vul zoveel mogelijk in wat je 

weet. Daarna graag inleveren voor 23 november 

bij een van onze bestuursleden. Wij kijken de 

puzzels heel zorgvuldig na en wie in de prijzen valt 

krijgt persoonlijk bericht. Wij brengen de prijs 

persoonlijk (op afspraak) naar u toe. Heel veel 

puzzel plezier. 

De uitslag van de winnaars komt in de ONS van 21 

december. Het bestuur. 

➔ Afsluiting financieel jaar 2019 

Op donderdag 8 oktober heeft het bestuur een 

bijeenkomst georganiseerd in Den Boogerd om 

leden, die daar belangstelling voor hadden, inzage 

te geven over de financiële jaargegevens 2019. Dit 

is jaarlijks verplicht en normaal worden deze 

gegevens tijdens de Jaarvergadering getoond en 

besproken. 

In de laatste Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe 

wij het jaar 2019 financieel hebben afgesloten 

samen met het verslag van de kascontrole 

commissie. 

Er was geen belangstelling voor een nadere 

toelichting. Dus is het financiële verslag 2019 

goedgekeurd. Dank aan de Penningmeester. 

➔ Rijbewijs verlengen 75+ 

Omdat over het verlengen van het rijbewijs op 75-

jarige leeftijd de meest uiteenlopende verhalen 

gaan, volgt hier het relaas van een lid die we 

hebben gevolgd met het aanvragen van een nieuw 

rijbewijs. 

 

Uitgangspunten waren dat de persoon zich gezond 

voelde, kennis heeft om met een computer te 

werken, al een DigiD had, een smartphone en een 

printer. Verder wilde we proberen om alles digitaal 

te doen. 

 

1. Van het RDW krijgt iedereen, 4 maanden voor het 

verstrijken van de geldigheid van het rijbewijs, 

een bericht dat het rijbewijs gaat verlopen op de 

datum vermeld achter op het rijbewijs. 

2. Het eerste wat u nodig hebt is een 

Gezondheidsverklaring van het CBR. U doet dit 

het snelst online via www.mijncbr.nl. Om in te 

loggen op www.mijncbr.nl heeft u een DigiD nodig 

met sms-controle. U vult de Gezondheids-

verklaring in en verzend het terug naar het CBR.  

De Gezondheidsverklaring kan ook op het 

gemeentehuis worden gehaald, ingevuld en 

verstuurd worden naar het CBR 

3. Als het CBR de Gezondheidsverklaring positief 

beoordeeld dan stuurt het CBR een document: 

Keuringsverslag (keuring voor rijbewijs 

75+). Dit document kunt u downloaden en 

uitprinten. 

4. U maakt een afspraak met een huisarts niet uw 

eigen huisarts, om u te laten keuren. U neemt het 

Keuringsverslag mee om in te laten vullen door 

de huisarts. De keuring duurt minstens een 

kwartier. De huisarts stuurt het document terug 

naar het CBR. 

5. Als het Keuringsverslag door het CBR positief 

beoordeeld is, krijgt u een E-mail, Besluit over 

de rijgeschiktheid, waarmee u bij het 

Gemeentehuis een rijbewijs kunt aanvragen.  

6. Afspraak maken bij het gemeentehuis om rijbewijs 

te verlengen. Vergeet niet een pasfoto te laten 

maken. 

Dit alles heeft 6 dagen geduurd, € 150,00 

gekost en je kunt weer 5 jaar rijden 

➔ Personalia 

Overleden: 20 oktober 2020: An Michielse-

Sleddens  

Wij wensen de familie veel sterkte. 
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