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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.
_______________________________________
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Gelijk
Soms is het leven zwaar
en voert angst de boventoon.
Wat altijd vanzelfsprekend was
is nu niet meer zo gewoon.
Gewoon even samen zijn
en gezellige dingen doen.
De kroeg in, een hapje eten,
een dikke knuffel of een zoen.
Corona heeft de wereld veranderd
of je nu arm bent of rijk.
Laten we zorgen voor elkaar
want iedereen is nu gelijk.
De toekomst is nog onzeker,
ik wens iedereen liefde en kracht.
En ik hoop op een nieuwe morgen,
waar de hele mensheid op wacht.

______________________

Maaltijdservice Catering Content:
speciale aanbieding voor KBO-leden

Al vele jaren bezorgt Catering Content verse warme en koelverse maaltijden bij ouderen.
Soms voor het gemak, soms omdat het maken van de eigen maaltijd simpelweg niet (meer)
mogelijk is. Een service die voor velen een uitkomst biedt, zeker in deze Coronatijd.
Actie speciaal voor KBO-leden
Wij proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze maaltijdservice en
hiervoor hebben wij nu de handen inéén geslagen met de KBO’s in onze regio.
Hierdoor kunnen wij u als KBO-lid een speciale aanbieding doen:
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3x een 3-gangenmenu voor € 15,00 (gratis bezorgd)
Dit is geheel vrijblijvend, zónder abonnement of verdere verplichtingen. Gewoon om eens te
kijken hoe het bevalt!
Wanneer u gebruik wilt maken van de actie kunt u dit vóór 15 november telefonisch aan
ons doorgeven via telefoonnummer 040-2040125. Vermeld daarbij dat u gebruik wilt maken
van de KBO-actie. We nemen telefonisch alle praktische zaken met u door zoals:
bezorgadres, menukeuze, betaling, etc.. De koelverse maaltijden worden bezorgd op
dinsdag 24 november 2020 in de middag.

KEUZEMENU KBO-ACTIE
Maaltijd dinsdag 24 november 2020
Menu A.

Gekookte aardappelen met sperzieboontjes en een sukadelapje in jus

Menu B.

Macaronischotel met gehaktsaus en een gebakken eitje

Beide menu’s worden geleverd met een heldere kipkerriesoep en vruchtenyoghurt.

Maaltijd woensdag 25 november 2020
Menu A.

Aardappelpuree met spinazie a la crème en gehaktbrood met pruimen

Menu B.

Aardappel-tonijnsalade met diverse garnituren (koud)

Beide menu’s worden geleverd met een heldere aspergesoep en amandelvla.

Maaltijd donderdag 26 november 2020
Menu A.

Gekookte aardappelen met tuinboontjes in boter en een varkenslapje met jus.

Menu B.

Mihoen-taugé schotel met broccoli en kipsaté

Beide menu’s worden geleverd met erwtensoep en mokkavla.

Geef uw keuzes vóór 15 november 2020 telefonisch door
via 040-2040125
-

Alle gekozen maaltijden worden koelvers bezorgd op dinsdag 24-11-2020 in de middag.
U bewaart de maaltijden in de koelkast en warmt deze in de magnetron op.
Het is mogelijk bepaalde dieetwensen en/of allergieën door te geven. Bespreek dit bij de
aanmelding.
U betaalt contant en gepast bij bezorging. Prijs: €15,- voor 3x 3-gangenmenu.

Deze actie is geheel vrijblijvend.
U zit niet vast aan een abonnement of verdere bestellingen!
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Fiscaliteiten in 2021, veranderingen
Inkomstenbelasting
-

-

Box 1, inkomstenbelasting daalt in 2021 met 0,25 % voor inkomens tot € 68.500/jaar.
Box 3, de vrijstelling per persoon gaat van € 30.846 naar € 50.000. Tegelijkertijd gaat de
inkomstenbelasting over het voordeel van het bedrag boven de vrijstelling van 30 naar 31
%. De lastenverlichting in Box 3 is dus gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos!
Ouderenkorting in 2021bedraagt max. € 1703 maar is wel inkomensafhankelijk.
Algemene heffingskorting in 2021 bedraagt voor AOW’ers max.€ 1469 en is eveneens
inkomensafhankelijk.
De alleenstaande ouderenkorting in 2021 bedraagt € 443.

Aftrekposten
-

Persoonsgebonden aftrekposten zoals hypotheekrente, zorgkosten(boven de drempel),
giften en alimentatie zijn nog voor max. 43% aftrekbaar(was 46%). Studiekosten zijn
helemaal niet meer aftrekbaar vanaf 2021 (komt bij ouderen overigens zelden voor), en
wordt in 2022 vervangen door een subsidieregeling (STAP budget).

Toeslagen
-

-

Worden ook in 2021 wederom getoetst aan het verzamelinkomen (is de som van alle
inkomensbestanddelen in de boxen 1 t/m/ 3) en soms tevens ook aan het vermogen
(zorgtoeslag).
Let op: de verhoogde vrijstelling in Box 3 geldt niet voor toetsing huurtoeslag, dit blijft bij
de oude vrijstelling van € 30.846 per persoon. Wie alleenstaand is en een vermogen van
hoger dan € 30.846 heeft in 2021 (peildatum 1 januari 2021) verliest zijn recht op
huurtoeslag in 2021. Voor echtelieden is dit € 61.692.

Wonen
-

-

-

Starters(18 tot 35-jarigen) betalen t/m 2025 geen overdrachtsbelasting bij aankoop
1e woning (hoofdverblijf). Voor onroerend goed in de beleggingssfeer en vakantiewoningen
gaat de overdrachtsbelasting van 2 naar 8 %.
Eigen woningforfait daalt in 2021 van 0,6% naar 0,5%. Dit lijkt gunstig maar door de
enorme stijging van de WOZ-waarden gaat het eigen woningforfait in Euro’s flink omhoog
in 2021!
De hypotheekrente is in 2021 nog maar aftrekbaar voor max. 43%. Dit was in 2020 nog
46%.

Besparingstip Erfbelasting: benoem uw kleinkinderen tot erfgenamen in uw testament,
daarmee verhoogt u hun vrijstelling van € 2.300 naar € 20.616, zoals voor kinderen!
Jeroen L.O.M. Steger, belastinginvulhulp KBO-Hapert en Stichting Steunpunt De Kloostertuin
Hapert, 15 oktober 2020
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Bridgen in den Tref
Er kan in den Tref weer worden gebridged. De KBO heeft goede kunststof schermen
gekocht waarachter u tijdens het spel coronavrij kunt bridgen.
U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Wel wordt van u gevraagd om u aan de
richtlijnen van den Tref te houden i.v.m. corona. Dus bij de ingang handen ontsmetten en
mondkapje op tot u veilig achter het scherm zit.
____________________________

Tai Chi
Tai Chi is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die nu veelal beoefend wordt als innerlijke
bewegingskunst. Tai Chi wordt beoefend vanwege zijn gezondheids-bevorderende
eigenschappen en een aantal bewegingen herken je ook in vechtsporten. Want ook daar
geldt: ken je lichaam, hou dat goed in balans, sta stevig.
Iedere woensdagochtend komt een trouwe groep KBO-leden voor de Tai Chi-lessen naar
Den Tref. Een mooie groep bestaande uit dames en heren (jazeker ook de heren zijn hierin
vertegenwoordigd), waarvan een aantal mensen al 12 jaar deelneemt, vanaf het begin.
Ook de leeftijd van de groep is bijzonder, namelijk deelnemers van begin 50 tot al in de 90
jaar. Het houdt je op de been. Deze lessen worden gegeven door Maaike Wijn.
Een enthousiaste begeleidster die tijdens de oefeningen ook vertelt wat de bewegingen
betekenen, met welk doel ze in de oefening zitten en wat voor positieve uitwerking ze
hebben. Dit alles in verhouding tot jezelf en je omgeving.
We gebruiken de kleine zaal in Den Tref. Daar is voldoende ruimte om goed op afstand uit
elkaar te staan. Dat is nodig om de diverse oefeningen te doen zonder elkaar te raken.
De "anderhalve meter" die we nu in de Corona-periode in stand moeten houden, is bij Tai
Chi altijd al de minimale afstand. En daar waar het mogelijk is, staan we nu zelfs in de grote
zaal, dan hebben we echt alle ruimte. Na de les is er, voor diegene die wil, de gelegenheid
om onder het genot van een kopje koffie of thee nog even bij te kletsen.
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief en dat doe ik graag. Ik ben de
Tai Chi-lessen aarzelend begonnen, maar het heeft mij al heel veel opgeleverd. Dus oordeel
nog niet, maar kom eens kijken, het zou zomaar een fijne activiteit voor u kunnen zijn!
Iedere woensdag van 9.00 - 10.00 uur in Den Tref.
Groet van een enthousiaste deelnemer.
____________________________

Kienen wordt weer opgestart!
Zoals vele activiteiten werd in het voorjaar ook het kienen stopgezet. Inmiddels zijn per
september alweer diverse activiteiten opgestart omdat we het belangrijk vinden dat de leden
toch zo veel mogelijk hun activiteiten kunnen blijven doen. In verband met het Corona-virus
en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen kunnen we nog niet in Steunpunt de
Kloostertuin terecht (denk hierbij met name aan de 1,5 meter afstand), derhalve vindt ook
het kienen tijdelijk plaats in Den Tref.
We starten op dinsdag 17 november om 13.30 uur en vervolgens is het dan als vanouds om
de week. Vergeet u bij binnenkomst niet uw handen te ontsmetten en het mondkapje te
gebruiken? Zodra u heeft plaatsgenomen in de zaal, mag het mondkapje weer af.
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Taxbus
Wat is Taxbus?
Taxbus, deeltaxi ofwel het Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) is vervoer van deur tot
deur voor mensen met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Met Taxbus kunt u binnen 25 km van het woonadres reizen om bijvoorbeeld familie te
bezoeken, een dagje/avondje uit, ritten van en naar het winkelcentrum of station. Taxbus is
bedoeld voor sociaal recreatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt voor woon-/werkverkeer of ritten naar dagbesteding of dagbehandeling. U kunt zelfstandig reizen, maar u
mag ook altijd één iemand meenemen tegen hetzelfde tarief. De taxi haalt u bij de voordeur
op en brengt u weer veilig thuis tot aan uw voordeur.
U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van Taxbus. Op zondag tot en met
donderdag van 07.00 - 00.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 7.00 - 01.00 uur de
volgende dag. Taxbus werkt anders dan een gewone taxi. Zo mag Taxbus 15 min. eerder of
later dan het afgesproken tijdstip bij u aankomen. Tijdens de rit kan een stukje worden
omgereden om andere reizigers (waarmee u een deel van uw rit deelt) op te halen of weg te
brengen. Dit maakt Taxbus voordeliger dan een gewone taxi.
Wanneer komt u in aanmerking voor Taxbus?
Als u niet (ver) kunt lopen, fietsen of autorijden en u kunt niet met het openbaar vervoer
reizen, komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie voor Taxbus. Taxbus is een Wmovoorziening. U kunt een melding indienen om in aanmerking te komen voor Taxbus, waarna
een gesprek met u zal worden ingepland om te beoordelen of u in aanmerking komt. Als u
nog niet bekend bent met andere voorzieningen vanuit de Wmo, zal een breed
keukentafelgesprek worden ingepland. Wanneer u in aanmerking komt, krijgt u vervolgens
een toekenningsbeschikking en wordt het pasje voor de Taxbus aan u toegestuurd. (zolang
de aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn, zal er zo veel mogelijk telefonisch
contact worden opgenomen door de Wmo-consulent).
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een pasje voor het Collectief vraagafhankelijk
vervoer (CVV) ofwel Taxbus of als u hierover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen
met het zorgloket van gemeente Bladel. U kunt het zorgloket tijdens openingsuren (op
werkdagen tussen 9.00-12.00 uur) telefonisch bereiken via telefoonnummer 0497-361636.
Het bezoeken van het zorgloket in het gemeentehuis is tijdelijk vanwege de
coronamaatregelen niet mogelijk. Taxbus is bedoeld voor het regionale vervoer binnen
25 km van het woonadres. Voor het bovenregionale vervoer bestaat een landelijke regeling,
genaamd Valys. Wanneer u hier meer informatie over wilt, kunt u zich melden bij het
zorgloket van gemeente Bladel of kijk op www.valys.nl.
Wat kost Taxbus?
U betaalt per rit het opstaptarief van € 0,98 en vervolgens € 0,172 voor iedere kilometer die
u reist volgens de berekening van de kortste route met een maximum van 25 kilometer.
Het vertrek- of aankomstadres moet in uw woonplaats liggen. Voor iedere extra kilometer
verder dan de 25 kilometer betaalt u het duurdere, commerciële tarief van € 2,35 per
kilometer.
Taxbus tijdelijk vangnet voor uitval OV door coronacrisis
Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de
buurtbussen, kunnen reizigers tijdelijk gebruik maken van Taxbus, zonder dat daar een
Wmo-indicatie voor nodig is. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken
dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het OV-tarief.
U kunt in dit geval een Taxbus bestellen door te bellen met de reserveringslijn
(0800 - 0234 795) en u hoeft in dit geval niet in het bezit te zijn van een Taxbuspasje.
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Onze nieuwe leden:

Dhr. P van Eekert, Hapert
Dhr. H van Leeuwen, Hapert

Ons overleden lid:

4-10-2020 Mevr. L. Jansen-van de Wiel, Hapert. 79 jaar.
_______________________

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom Corona en de daarmee
gepaard gaande RIVM-maatregelen heeft het Bestuur definitief besloten om de
80+-middag (17 november), de kerst-boeteviering (15 december) en de
kerstviering voor de vrijwilligers Seniorenvereniging KBO Hapert (17 december)
niet door te laten gaan.

Staat jouw gekozen naam straks op de gevel
van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hapert?
Als inwoner van Hapert kun je het niet gemist hebben. De bouw van de multifunctionele
accommodatie (MFA) is gestart. De kerk en de pastorie worden verbouwd. Er komt ook een
behoorlijk deel nieuwbouw. Samen vormt dit straks de nieuwe MFA. In dit gebouw zal straks
plaats worden geboden aan het gemeenschapshuis, het ouderensteunpunt, de basisschool,
de kinderopvang, de bibliotheek en de kerk. Ook de sporthal wordt straks onderdeel van de
MFA. Het gebouw biedt deze partijen een nieuw onderkomen dat helemaal bij de tijd is en
klaar voor de toekomst. Het gebouw is zodanig opgezet dat ook andere partijen hier hun
thuis (kunnen) hebben. Het doel is dat het gebouw iets te bieden heeft voor elke
leeftijdsgroep van de bevolking van Hapert, van 0 – 110 jaar. Iedereen moet elkaar hier
kunnen ontmoeten en kunnen (blijven) deelnemen aan het aanbod van activiteiten.
We zouden graag zien dat die ontmoeting en deelname ook leidt tot samenwerking,
waardoor het aanbod nog verder kan worden uitgebreid. Mogelijk dat daardoor nog meer
leeftijdsgroepen/doelgroepen worden verleid tot een bezoek en deelname. Het nieuwe
gebouw is daarom bijvoorbeeld ook voorzien van een ruimte die geschikt is als
jongerenruimte of oefenruimte voor bands e.d. Ook de streekomroep is straks vaste
gebruiker van de MFA.
Voor ieder wat wils hopen we.
Voor de nieuwe MFA, waarin alle mogelijke vormen van recreatie, cultuur, educatie, opvang,
integratie en sport samenkomen, waar lief en leed wordt gedeeld, waar iedereen meetelt en
mee blijft doen, zijn we op zoek naar een naam die dat allemaal krachtig samenvat.
Een naam die op het totale aanbod, maar ook op de individuele onderdelen daarvan, van
toepassing is.
Een naam die kort en krachtig is en straks door iedereen bijna als vanzelf meteen wordt
gebruikt voor de plek waar het allemaal te doen is.
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Dat zijn de enige voorwaarden die aan de nieuwe naam gesteld worden.
Om ervoor te zorgen dat letterlijk iedereen mee kan doen aan deze oproep, zal zowel in het
gemeentehuis als in de huidige onderkomens van de hoofdgebruikers ( het gemeenschapshuis, het ouderensteunpunt, de basisschool, de kinderopvang, de bibliotheek en de sporthal)
een box worden geplaatst, waarin deze oproep kan worden ingeleverd, met hieronder
ingevuld de nieuwe naam en je contactgegevens.
Geef daarbij ook aan waarom je deze naam hebt gekozen.
Je kunt je gekozen naam ook per e-mail sturen naar voorlichting@bladel.nl

De inzendingen moeten vóór 1 december a.s. bij ons binnen zijn.

Hoe mooi zou het zijn als straks de door jou genoemde naam op de
nieuwe MFA staat.

==============================================================================

Naam nieuwe MFA:__________________________________________________________

Toelichting waarom juist deze naam: ___________________________________________
_________________________________________________________________________

Mijn contactgegevens:
Naam: ___________________________________________________________________
Adres + woonplaats ________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________

=======================================================
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Oktober
Kennismaken met beeldbellen?
Onderzoek naar beeldbellen
Oktober (voorheen RSZK ZorgProfessionals) is een project met beeldbellen gestart.
Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een aantal gesprekken via
beeldbellen. Beeldbellen is het contact via een beeldscherm – bijvoorbeeld een laptop, tablet
of mobiele telefoon – waarbij je elkaar kunt zien en horen. Het doel is het kennismaken met
videobellen. Op deze manier willen we mensen met elkaar verbinden, zodat contact toch
mogelijk is en u zich wat minder alleen voelt tijdens deze Corona tijd.
Vindt u het leuk om met anderen koffie te drinken, wilt u leren beeldbellen én een bijdrage
leveren aan mijn onderzoek? Doe dan mee met ons online kletsuurtje! U krijgt uitleg hoe u
vanuit uw eigen huis kunt videobellen, zodat u even gezellig kunt bijpraten. Het maakt
hiervoor niet uit of u al ervaring heeft in beeldbellen of het nog nooit geprobeerd heeft!
Wat kunt u verwachten?
• Wanneer: een vaste dag in de week op een tijdstip naar uw voorkeur.
• Beeldbellen uitproberen in een groepje van 5 personen. Ook is het mogelijk één-op-één
gesprekken te voeren met een professional.
• Via uw eigen laptop, tablet of mobiele telefoon óf via een tablet in bruikleen van
Oktober, waardoor u daarna zelfstandig kunt beeldbellen met familie en vrienden.
• Voorafgaand één-op-één begeleiding bij het gebruik van Skype op het apparaat van uw
voorkeur. Skype is het beeldbel-programma dat gebruikt zal worden.
• Thema’s die onder andere aan bod komen: wonen in Hapert, vrijetijdsbesteding, omgaan
met technologie, anderen in mijn leven en zorgen voor een naaste.
• Na afloop van het beeldbellen een kort vraaggesprek met mij over uw ervaring met het
beeldbellen.
Hoe kunt u mee doen?
Wilt u mee doen of meer informatie? Volg dan deze vier stappen:
Stap 1| Bel Simon Lamers op 06 12281427 of stuur een mail naar
marit.janssen@zorginoktober.nl.
Stap 2| Vertel dat u mee wilt doen aan het beeldbellen van Marit Janssen.
Stap 3| U laat uw gegevens (telefoonnummer of e-mail) achter.
Stap 4| Ik bel of mail u terug en we maken een afspraak wanneer het u schikt.
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Marit Janssen
Masterstudent - Healthy Ageing Professional
Oktober | voorheen RSZK ZorgProfessionals
__________________________
Bij het recht te zeggen wat je denkt,
hoort de plicht om na te denken over wat je zegt
__________________
Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen;
iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 heldere ster
13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 18 wurgslang 19 kippenproduct
20 grootse vertoning 23 de onbekende 24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord
29 onderhuids vet 31 dierlijke uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets
37 getal 39 plechtige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot
44 tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 strijdperk 55 tijdperk
57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhouder 63 spil 64 een zeker iemand
66 sprookjesfiguur 67 komisch nummer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig
73 sportman.
Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 blinde woede 7 plus
8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl
16 mop 17 boender 20 vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant
28 kracht 30 stuk touw 31 watervogel 33 bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 38 ik
42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 akker 50 glorie 52 cachot
54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan
62 krachtbron in een auto 65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out.
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Oplossing kruiswoordpuzzel blz. 10
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