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Beste leden van de KBO-Hapert.
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u over allerlei
actuele zaken willen informeren.

Nieuwe activiteiten of ideeën: laat het ons even weten.
Als bestuur van de KBO proberen we leuke activiteiten en lezingen te organiseren en ook soms
wat te vernieuwen.
Maar wij hoeven natuurlijk niet alleen het wiel uit te vinden.
Dus als u een leuk idee heeft of zegt, ……….. mis ik nog bij onze KBO, laat het ons als bestuur
dan weten en wij gaan kijken of we dit kunnen realiseren.
Of misschien zou u wel mee willen helpen om iets te organiseren, ook dat is welkom.
Vooral voor de “jongere groep” KBO-ers zijn we nog op zoek naar nieuwe ideeën.
Deze zijn in te leveren in de brievenbus van steunpunt de Kloostertuin (onder vermelding van
nieuw idee KBO).
U kunt ook mailen naar Simon Lamers: s.lamers@outlook.com
Of spreek gewoon iemand van het bestuur aan.
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Informatiemiddag Langer thuis wonen.
Donderdag 12 december wordt u geïnformeerd door de heer Chris Kinders,
seniorenvoorlichter GGD Brabant Zuidoost. Een deskundig man, die ons meeneemt in de vragen
die ouderen bezighouden.
Langer zelfstandig thuis wonen, hoe doe je dat?
Ouderen willen graag zolang mogelijk thuis in de eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen.
Welke mogelijkheden zijn er om dit op een veilige manier te doen? Passend bij en aangepast
aan de behoeften van de bewoners. Omdat de leeftijdsverwachting van het leven groeit, stijgt
ook de hulp, die nodig is bij het ouder worden. Er wordt verwacht dat deze hulp zoveel mogelijk
wordt ingevuld door mantelzorg en eventueel burenhulp. Dit is niet altijd toereikend, maar is
ook een zware taak.
Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen om de ondersteuning en de zorg dichtbij
huis zo goed mogelijk te laten verlopen. Welke voorzieningen zijn er (vanuit de WMO) en hoe
kom je in aanmerking?
Landelijk beleid om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, wordt lokaal niet overal hetzelfde
ingevuld. Het is een onderwerp dat nu volop in de schijnwerpers staat en allerlei instanties
haken hierop in met advies en dienstverlening.
De woonomgeving, aanbod woningen en types woningen verschillen. Maatwerk zal in de
toekomst nodig zijn.
De heer Chris Kinders zal met zijn ruime ervaring, praktisch en concreet ingaan op de
verschillende aspecten, die voor u van belang zijn. Zoals woningaanpassing, woonomgeving,
sociaal vangnet, zorg en domotica.
Op deze middag zijn er ook deskundigen aanwezig vanuit de seniorenvereniging Bladel om
vragen te beantwoorden: Belangenbehartiging Ouderenadviseurs, Cliëntenondersteuners WMO,
Klussendienst en een ambtenaar vanuit de gemeente WMO zorgloket.
*****************
GRAAG TOT ZIENS !!!!!
Datum: donderdag 12 december
Tijd:
14.00 u – 16.00 u
Locatie: De Schouw, Emmaplein 2 Bladel.
Aanmelden: Graag aanmelden in verband met
Dit is niet verplicht.
j.evers50@chello.nl
hmm.akkermans@planet.nl
thearosch@gmail.com

het klaarzetten van zitplaatsen.
tel: 384592
tel: 384942
tel: 0651284739

Deze middag krijgt een vervolg in februari/maart 2020.
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Foto’s van “Hapert Vroeger”.
Op 19 december jl. heeft er weer een gezellige 80+middag plaatsgevonden, waar iedereen
weer goed bij heeft kunnen kletsen.
Ook passeerde deze middag allerlei dingen van vroeger de revue, waaronder oude woorden,
liedjes, en werden foto’s van Hapert van vroeger, vergeleken met foto’s van dezelfde plekken in
Hapert nu.
Nu willen wij als KBO al deze mooie foto’s van oud Hapert niet verloren laten gaan. We denken
dat er nog vele fotoboeken met mooie foto’s van Hapert bij u thuis te vinden zijn.
Heeft u nog foto’s van “Hapert vroeger” die u wil delen met ons, dan zijn wij daar heel er blij
mee. En dan horen we dit graag.
Wij willen ze graag lenen om er een kopie van te maken. Of we komen bij u thuis om een kopie
van de foto’s te maken.
Misschien heeft u ze al digitaal, dan ontvangen we ze ook graag.
Wij kunnen dan deze weer een keer gaan gebruiken om te presenteren.
Bericht kan:
In de brievenbus van “de Kloostertuin” (onder vermelding van foto’s KBO).
Via mail naar Carol Iding (c.iding2@upcmail.nl).
Of spreek Jan Tijssen aan voor een afspraak.
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Buurtpreventie
gemeente Bladel
Buurtpreventie is een samenwerking tussen de burgers, de gemeente en de politie. Samen
zorgen zij binnen de gemeente Bladel voor een zo leefbare, sociale en veilige leefomgeving voor
alle burgers. De burger signaleert hierbij, de gemeente coördineert en informeert, en de politie
controleert en treedt op waar nodig. Per casus wordt bekeken of er ook andere partners
noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de jeugdcoach, zorginstellingen, buurtverenigingen of
woningcorporaties.
Met bijna 150 vrijwilligers is buurtpreventie een belangrijk begrip in de gemeente. Mede door
de inzet van deze vrijwilligers en de goede samenwerking met gemeente en politie heeft men in
2019 een mooie 1e plaats weten te bemachtigen als veiligste gemeente van de regio
Brabant-Zuidoost. Uiteraard is er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid altijd genoeg te
doen en te verbeteren. Er worden daarom jaarlijks verschillende acties, bijeenkomsten en
informatieavonden georganiseerd. Hierdoor wordt er betrokkenheid gecreëerd bij alle partijen
en kan de goede samenwerking in stand worden gehouden, daarnaast blijft men op de hoogte
van belangrijke veiligheidsaspecten in de wijken.
Een belangrijk onderdeel van buurtpreventie zijn de WhatsAppgroepen. De communicatieapp
wordt door veel burgers in de gemeente gebruikt, waarbij ze in een WhatsAppgroep verdachte
zaken delen met de wijkgenoten. Zodoende is, bij bijvoorbeeld een verdacht voertuig of een
inbraak, iedereen in de wijk snel op de hoogte. Door deze snelle informatiedeling kan een
verdacht persoon nauwlettend in de gaten worden gehouden of kan men bij een inbraak of
diefstal vragen of wijkbewoners rondom het incident iets verdachts hebben gezien. Dit kan
helpen bij het opsporen van de daders, bijvoorbeeld door middel van camerabeelden.
Vanuit buurtpreventie wordt er ook aandacht besteedt aan de brandveiligheid in woningen. Om
mensen bewust te maken van de risico’s en de woningen daadwerkelijk preventief te
verbeteren worden er woningchecks uitgevoerd in de gehele gemeente. De gemeente is voor
dit project nog volop op zoek naar mensen die interesse hebben in brandveiligheid en zich
willen inzetten voor dit project van buurtpreventie. In een korte cursus brandpreventie wordt u
klaargestoomd om bij mensen thuis de woningcheck uit te voeren. Een sociale, interessante en
vooral waardevolle taak als vrijwilliger. U zorgt samen met het hele buurtpreventienetwerk
ervoor dat het doel van buurtpreventie wordt behaald, namelijk het creëren van een nog
veiligere, socialere en leefbaardere gemeente.
Heeft u interesse om u aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk en zodoende mee te helpen
aan de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk? Dit kan zijn door middel van het invullen van een
vrijwilligersfunctie als bijvoorbeeld contactpersoon of ambassadeur Brandveilig Leven, maar ook
als lid van de WhatsAppgroep binnen uw wijk. Stuur een mailtje naar buurtpreventie@bladel.nl
of bel naar 0497-361632. Ook kunt u voor meer informatie terecht bij uw wijkcoördinator. Het
overzicht
van
alle
buurtpreventiewijkcoördinatoren
is
te
vinden
op
www.bladel.nl/buurtpreventie.
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Kerstviering
Beste leden,
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse kerstviering, die dit jaar gehouden
wordt op dinsdag 17 december 2019.
De dag begint om 10.00 uur met een advents-boeteviering in de parochiekerk.
Celebrant van deze viering is pastoor Schilder. De liturgische gezangen worden verzorgd door
het seniorenkoor “Levenslust” o.l.v. Frans Bullens.
Na afloop van deze viering gaan we naar gemeenschapshuis “Den Tref”, waar een lekkere kop
koffie/thee klaar staat en waar wij kunnen gaan genieten van een prima verzorgde koffietafel.
Het Seniorenkoor zingt onder leiding van Frans Bullens kerstliederen, Jopie Spooren zal een
kerstverhaal voorlezen en de volksdansgroep zal voor u optreden.
Ook wordt er een loterij gehouden om onze kerstviering zonder veel bijbetaling te kunnen
organiseren. Om ca 16.00 uur eindigt deze kerstviering.
In verband met de organisatie van deze dag is het gewenst dat we inzicht hebben op het aantal
personen dat aanwezig zal zijn. Daarom vragen wij u met onderstaand strookje aan te geven of
op uw komst kan worden gerekend.
U kunt het strookje tot uiterlijk dinsdag 10 december inleveren op steunpunt de Kloostertuin,
t.a.v. de hr. Leo Laus.
Het bestuur KBO Hapert

………………………………………………………………………………………

Aanmelding:
Naam: …………………....................................... partner: ja / nee
Adres: ……………………………………………

Zal/zullen op 17 december de kerstviering bijwonen.
Inleveren op Steunpunt de Kloostertuin vóór 10 december a.s. t.a.v. Leo Laus.
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