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Bestuursleden
Als ze grappig zijn, zijn ze te familiair.
Als ze jong zijn, weten ze niets.
Als ze oud zijn, kunnen ze met de tijd niet mee.
Als ze drinken zijn ze drinkebroers.
Als ze niet drinken, zijn het dooie pieten.
Als ze met iedereen praten, zijn ze kletskousen.
Praten ze niet, dan voelen ze zich te hoog.
Als ze hun mensen kennen, dan zijn ze hun vriendjes.
Als ze zich aan de voorschriften houden, zijn ze lastig.
Als ze dit niet doen, dan zijn ze te gevoelig.
Als
Als
Als
Als

ze van hun leden iets verlangen, dan zijn ze uitslovers.
ze niets vragen, zijn ze slappelingen.
zij hun ogen de kost geven, zijn ze spionnen.
ze dit niet doen, maken ze het zich te gemakkelijk.

Willen wij al deze klachten voorkomen.
Dan moeten wij bezitten:
De wijsheid van Salomon.
Het geduld van Job.
De huid van een olifant.
De slimheid van een vos.
En de moed van een leeuw.
Het voltallige bestuur wenst iedereen een goed en gezond 2020. We hopen met onze nieuwe
samenstelling het jaar samen met alle leden weer gezellig en succesvol te maken.
1

Informatiemiddag Senioren & Veiligheid
Op 21 januari 2020 organiseert KBO Hapert in samenwerking met Buurtpreventie gemeente Bladel
een informatiemiddag. Deze zal plaatsvinden in Den Tref te Hapert.
Vanaf 14:00 uur start de bijeenkomst
Hier gaan het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid) en de brandweer uw gaan
informeren over de risico’s in en rondom het huis op het gebied van inbraken en brandveiligheid.
Brandweer Brabant- Zuidoost vertelt u alles over brandveiligheid en geeft u praktische tips waarmee
u thuis zelf aan de slag kunt. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om zelf vragen te stellen.
In de bijeenkomst geeft de brandweer op een interactieve manier voorlichting over brandveiligheid.
U leert hoe u de kans op brand kunt verkleinen. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: “Hoe
kan ik brand voorkomen?” en “Hoe zorg ik dat ik veilig kan vluchten in het geval van brand?”
Het CCV gaat u voorlichten over alles omtrent inbraakpreventie in en rondom uw huis. Onderwerpen
als woninginbraak, insluiping en babbeltrucs komen uitgebreid aan de orde, maar ook wordt
oplichting, straatroof en zakkenrollerij besproken. Aan de hand van praktische voorbeelden worden
risico’s benoemd en daarbij ook tips en adviezen gegeven ter voorkoming. De presentatie is
interactief, waarbij voldoende tijd is voor het beantwoorden van vragen.
Wij hopen u op 21 januari vanaf 14:00 uur welkom te heten in “Den Tref” in Hapert!

………………………………………………………………………………………
Aanmelding:
Naam: …………………....................................... partner: ja / nee
Adres: ……………………………………………
U kunt het strookje tot uiterlijk donderdag 17 januari inleveren op steunpunt de Kloostertuin,
t.a.v. de hr. Leo Laus.
Het bestuur KBO Hapert
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Stand van zaken CBR
Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
weg te werken, is besloten om per 1 december de rijbewijzen van 75-plussers automatisch met een
jaar te verlengen. Ouderen hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen. Ruim 86.000
ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over hun rijvaardigheid. Maar rijden in
het buitenland is wel verboden. De politie in het buitenland heeft namelijk geen toegang tot het
Nederlandse rijbewijzenregister en kan dus niet controleren of de persoon ook daadwerkelijk langer
mag rijden.
Het is verstandig op tijd de gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier maanden voordat uw
rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf maanden
van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Eerder invullen dan deze vier of vijf maanden
heeft overigens geen enkele zin. Men komt niet eerder in aanmerking. Voor meer informatie over de
gezondheidsverklaring kijk op de website van het CBR.

Informatiemiddag op dinsdag 4 februari door kandidaat notaris en
uitvaartorganisatie vd Berk en Loonen
Op dinsdag 4 februari om 14:00 is een lezing in Den Tref.
door: Mevr. Mr. M.C.R. (Marina) Dirkx-Strijbos
kandidaat-notaris van Voskuijlen & Koekkoek notarissen
en: Arie vd Berk van uitvaart organisatie vd Berk en Loonen
Deze lezing zal gaan over:
levenstestament/algehele notariële volmacht.
Wat is de reikwijdte van een dergelijke akte. Wat zijn de verschillen met een testament of uiterste
wilsbeschikking?
En over allerlei zaken rondom uitvaart.
………………………………………………………………………………………
Aanmelding:
Naam: …………………....................................... partner: ja / nee
Adres: ……………………………………………
U kunt het strookje tot uiterlijk donderdag 30 januari inleveren op steunpunt de Kloostertuin,
t.a.v. de hr. Leo Laus.
Het bestuur KBO Hapert
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Aangifte inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 2019
Aan alle AOW gerechtigde leden van KBO-Hapert, en andere ouderenbonden, wordt weer de
mogelijkheid geboden om het belastingbiljet IB/PVV aangifte 2019 in te laten vullen door KBO-Hapert
belastinginvullers.
Als u uw belastingaangifte 2019 in wilt laten vullen door de KBO Hapert belasting-invul service
gelieve de onderstaande strook in te vullen en uiterlijk 28 februari 2020 in te leveren bij Jeroen
Steger, Oude Provincialeweg 12, 5527 BP, Hapert. E-mail adres: j.steger4@upcmail.nl
Mensen die al langer van deze service gebruik maken kunnen rechtstreeks met hun eigen vertrouwde
invuller telefonisch een afspraak maken en hoeven dus onderstaande strook niet in te vullen en ook
niet in te leveren.
Zorgt u er a.u.b. voor dat u bij het bezoek van uw invuller aan u de vereiste gegevens klaar hebt
liggen, zie de brief van vorig jaar. Bewaar de u toegezonden machtigingscode goed en geef deze aan
uw invuller.
De aangiftecampagne 2019 begint dit jaar op 1 maart 2020 en de aangiften dienen te zijn ingestuurd
vóór 1 mei 2020 (behoudens verzoek om uitstel!). Aangiften vóór 1 mei ingestuurd kunnen rekenen
op teruggave, indien van toepassing, vóór 1 juli 2020. Indien nodig kan uitstel aangifte aangevraagd
worden tot 1 september 2020.
Er wordt ook weer gekeken naar de Toeslagen (meestal Zorg- en Huurtoeslag), en de nazorg
behoort ook tot bovengenoemde vergoeding. Door een hogere vrijstelling in Box 3 vanaf 1 januari
2018 wordt de mogelijkheid voor huurtoeslag verruimd.
Voor meer info kunt u bellen met:
Belastinginvulhulpen KBO-Hapert:
Dhr. Jeroen Steger

tel. 382316

Dhr. Jan van Hout

tel. 384363

Dhr. Wim Suykerbuyk

tel. 386931

Contributie 2020.
In de derde week van januari zullen we, voor degene die ons daartoe hebben gemachtigd, de
contributie à € 25,00 p/p voor 2020 incasseren. Dit betekent dat de contributie automatisch wordt
afgeschreven. U hoeft daar voor niks te doen. Enkele leden maken zelf de contributie nog aan ons
over. Ook aan hen het verzoek om de contributie in januari te voldoen op rekeningnummer NL68
RABO 011 90 04 542.
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Onze nieuwe leden:
Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Hr.

Antonius, A.F.A, Hapert
Antonius-van Aaken, M.A.P., Hapert
van Beers-van den Bogaert, E.C.M.H., Hapert
van Beers, H.W.G.M., Hapert
Boogaers, R.A.E., Hapert
Boogaers-Geraerts, M.J.J., Hapert
Derksen, P.J.J., Hapert
Derksen, T.C.M., Hapert
Erkamp, J.F.M., Hapert
Erkamp-Ligthart, R., Hapert
van den Heuvel, M.A.M., Hapert
Klomp-van Oudenhoven, M.J.T., Hapert
Mollen-Braken, J.W.A.M., Hapert
van de Put, J., Hapert
Renders, A.F.J.M., Hapert
Renders-Nouwens, F.A.M., Hapert
Snoeren, H.T.A.M., Hapert
van Steensel, M.M., Hapert
van Veen, E., Hapert
van Veen-Verspaandonk, E.C.H., Hapert
Verhagen, J.L.C., Hapert
de Kok, T., Hapert

Weetjes






Er wordt er wordt al volop gewerkt en gebrainstormd over de invulling van de middag oud
Hapert
We hopen op vrijdag 21 februari ook weer op een leuke opkomst op onze carnavalsmiddag
Frans Blankers heeft de cursus VOA (vrijwillige ouderen adviseur) afgerond, tel: 384016
We zijn als bestuur bezig met de een-daagse reizen weer nieuw leven in te blazen.
Deze keer in samenwerking met de andere KBO’s uit Kring Bladel. Als we meer
informatie hebben volgt dit weer in deze nieuwsbrief.
Let op !!!! Nummer spoedpost huisartsen is per 6 januari veranderd in 0900-1232024

Nieuwe activiteiten of ideeën: laat het ons even weten.
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Wél!zijn de Kempen en Cordaad Welzijn:
Op naar meer lokale slagkracht
Twee welzijnsorganisaties. Beide met een sterke focus op persoonlijk contact, lokale verankeringen
en kwaliteit. En een groot vrijwilligersbestand. “Waarom niet samenwerken?”, dachten de directeuren
Robert Tops en Arno Heesters in 2018
Een serie van gesprekken volgde met medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en
belanghebbenden. En de voordelen en samen slagen te kunnen maken werden duidelijk. Zo duidelijk
dat nu een vervolgstap prijkt. Wél!zijn de Kempen en Cordaad Welzijn hebben de intentie om samen
één organisatie te vormen voor de 9 gemeentes waarin zij werken.
Een organisatie die effectief gebruikmaakt van alle aanwezige kennis, kunde en middelen om nog
meer maatwerk te kunnen leveren op locatie. Samen met lokale vrijwilligers en
samenwerkingspartners ide weten wat er speelt binnen de gemeente.
Want dat is wat beide organisaties bindt. “We houden het gewoon dicht bij huis”. Met korte lijnen,
aandacht, kwaliteit en zeker ook continuïteit.
De komende periode zullen beide partijen, in samenspraak met diverse betrokkenen, hun plan tot
samenvoegen concretiseren. Dit zal plaatsvinden onder coördinatie van de interm-directeur van
Wél!zijn de Kempen, Ton Wouters, en de directeur/bestuurder van Cordaad Welzijn, Robert Tops.
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de stappen die hieruit volgen, kijk dan op
www.welzijndekempen.nl of www:cordaadwelzijn.nl
Cordaad Welzijn is werkzaam in gemeentes Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en
Veldhoven. En Wélzijn! De Kempen is werkzaam in de gemeentes Bergeijk, Bladel, Eersel, ReuselMierden en Waalre
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