
1 
 

Seniorenvereniging KBO Hapert 
Secretariaat: Ganzestraat 30, 5527 CB  Hapert 
E-mailadres:  info@kbohapert.nl 
Rabobank     NL68 RABO 0119 0045 42 
Website:       www.kbohapert.nl 
KvK:             7124270  

 
Seniorenvereniging 

KBO Hapert 
Belangenorganisatie voor senioren  

 

NIEUWSBRIEF 

DECEMBER 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
Beste leden van de KBO-Hapert, 

voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u 
over allerlei actuele zaken willen informeren. 

 

_______________________________________ 
 

Overzicht van de onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
 

Blz. 2: Ons, gesprek over zingeving 
          Beschermende materialen i.v.m. corona 
Blz. 3: Bezoek 75-jarigen gemeente Bladel 
          Onze overleden leden 
          Peter Bunnik: gedachten en spreuken 
Blz. 4: VGZ en Centraal Beheer collectiviteitskorting leden KBO in 2021         
Blz. 5: Jeroen Steger: Fiscaliteiten Tips en Adviezen  
Blz. 6: Rabobank ClubSupport 
Blz. 7: Kruiswoordpuzzel 
Blz. 8: Oplossing kruiswoordpuzzel 
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Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 

 

In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving. December is 

bij uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. 

Zingeving staat dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te 

dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer 

(alleen) over geloof of over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis 

wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-

Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan over levensvragen. 

Want een goed gesprek kan veel teweegbrengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine 

Ons aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor 

u klaar om met u in gesprek te gaan!  

Mis 'm niet, onze special “zingeving” 

_______________________________ 

Hoe regel je beschermende materialen als je naaste corona-
gerelateerde klachten heeft?  
Ben je mantelzorger van iemand die thuis intensieve zorg nodig heeft? En is degene 
(mogelijk) besmet met corona? Dan kun je op recept van je huisarts of GGD via de apotheek 
beschermende materialen krijgen. Dit kan als 1,5 meter afstand houden bij de verzorging en 
verpleging niet mogelijk is. 
Hoe werkt het? 

Als je naaste corona gerelateerde klachten heeft dan moet hij zich zo snel mogelijk laten 
testen.   
Tot de testuitslag bekend is, kun je als mantelzorger met een elektronisch recept van de 
huisarts of de GGD, op naam van je naaste, gratis een korte-termijn-pakket met 
beschermende materialen ophalen bij de apotheek. 
Dit pakket bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een 
flacon desinfectans. 
Twee opties: de uitslag is positief of negatief 
Is de testuitslag van je naaste negatief? Dan zijn de beschermende materialen voor jou als 
mantelzorger niet meer nodig. 
Is de testuitslag van je naaste positief? Dan krijg je een nieuw recept van de huisarts of de 
GGD. Hiermee kun je bij de apotheek een lange-termijn-pakket met beschermende 
materialen bij de apotheek ophalen, of thuis laten bezorgen. Ook dit pakket is gratis. 
Wat als je geen beschermingsmiddelen krijgt? 
Als je naaste klachten heeft die passen bij corona of als je naast corona heeft, dan heb je 
recht op persoonlijke beschermingsmiddelen. Helaas krijgen wij bij de Mantelzorglijn 
regelmatig te horen dat mantelzorgers geen beschermingsmiddelen krijgen. Meestal omdat 
de huisarts en apotheek de regeling niet kennen. Wij adviseren je de onderstaande 
informatie met de huisarts en apotheek te delen. Meestal lukt het dan wel de materialen mee 
te krijgen. Mocht dat toch lastig blijken, overleg dan met de Mantelzorglijn (030 760 60 55; 
werkdagen 9 – 17 uur). 
 

Het is noodzakelijk dat de apotheek je de materialen verstrekt, om jezelf goed te kunnen 
beschermen.  
(Deze informatie staat ook op de website van de Kloostertuin)  



3 
 

 

 

 
 
 

 

 
Corona verstoort ook bezoek aan onze 75-jarigen 

 
Normaal gesproken stuurt de Gemeente Bladel jaarlijks zo rond begin oktober een brief uit 
naar alle ouderen in de gemeente Bladel die dit jaar 75 jaar worden of zijn geworden met de 
vraag of zij geïnteresseerd zijn in een bezoek van een Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) 
van de KBO’s en seniorenverenigingen in de gemeente Bladel voor een breed informatief 
gesprek. 
 

In samenspraak met de Gemeente Bladel, Wel! (Welzijn de Kempen) en de Ouderenbonden 
hebben de Vrijwillige Ouderen Adviseurs van Bladel besloten om, in verband met de 
aanhoudende coronabesmettingen en de daarbij behorende anderhalve meter afstand, dit 
jaar de 75-jarigen in onze gemeente niet te benaderen voor een informatief gesprek.  
 

In deze gesprekken komen o.a. de regelingen over de zorg (WMO) en welzijn aan de orde, 
maar ook kunnen onderwerpen m.b.t. de notaris, de belastingen, armoede en eenzaamheid 
ter sprake komen. En verder alle vragen die u zelf nog heeft natuurlijk.  
We hebben in gezamenlijkheid besloten om de 75-jarigen van zowel 2020 als 2021 medio 
volgend jaar ( afhankelijk van het coronavirus) te bezoeken voor deze gesprekken. 
Voor dringende vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met Piet Hendriks tel.: 0497 
385061  
 

Piet Hendriks, coördinator belangenbehartiging 
____________________________________ 

 

Onze overleden leden: 

23-10-2020 Mw. J. Seuntiëns - van Eijndhoven, 90 jaar 

15-11-2020 Hr. H. Lemmens, 78 jaar  

19-11-2020 Hr. T. de Laat, 90 jaar    

____________________________ 

 
"Een aantal jaren heb ik gedachten en spreuken verzameld. Met plezier wil ik ze met jullie 
delen door er bij iedere nieuwsbrief 2 aan te leveren" 
Peter Bunnik 
 

Als je handen voortdurend bezig zijn  
de dingen vast te houden, 

kun je niet geven of ontvangen  
 

De kunst van het leven is  
je verbonden voelen met anderen  

zonder daarbij je eigen identiteit te verliezen 
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VGZ verhoogt collectiviteitskorting voor KBO-leden in 2021 
De collectiviteitskorting voor de leden van KBO-Brabant met een aanvullende 
zorgverzekering bij VGZ voor 2021 zijn verhoogd: 
• 15% Aanvullende verzekering VGZ Zorgt Goed, Beter en Best (was 10%) 

  
Leden met een aanvullende verzekering VGZ zorg profiteren van de volgende voordelen: 
• Tot 32 behandelingen fysiotherapie. 
• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar. 
• Tot € 700 voor cursussen om gezond en vitaal te blijven (bijvoorbeeld valtraining of 
 slaaptherapie). 
• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal 25 euro per verzekerde. 
  
Leden die een aanvullende tandartsverzekering afsluiten krijgen 5% collectiviteitskorting 
(was 0%). 
  
Op dit moment is de premie voor 2021 nog niet bekend. VGZ maakt dit op 12 november 
bekend.  
Uw KBO-contributie 2021 retour via zorgverzekeraar VGZ 
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft van VGZ onder het collectief van KBO-Brabant, 
dan kunt u ook in 2021 uw KBO-contributie tot maximaal 25 euro retour ontvangen. Het 
indienen van uw declaratie gaat in 2021 heel eenvoudig. 
• Vul hiervoor op de website van KBO-Brabant het formulier voor terugvordering 

contributie 2021 volledig in. U vindt het formulier op https://www.kbo-
brabant.nl/contributie-retour/  

• Direct na invulling ontvangt u van ons per e-mail een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs 
van lidmaatschap dient u zelf bij VGZ als declaratie in. Op het bewijs van lidmaatschap 
staat hierover een uitleg. 

 

Bent u niet digitaal actief? 
• Dan kunt u bellen naar het secretariaat van KBO-Brabant op (073) 644 40 66. Houd uw 

KBO-lidmaatschapsnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. Wij vullen het formulier 
dan voor u in en sturen het per gewone post mét een declaratieformulier naar u toe. 

• U dient uw declaratie mét het bewijs van lidmaatschap vervolgens zelf per gewone post 
in bij VGZ.   

 

Let op! Indien u en uw partner allebei lid zijn van KBO-Brabant én aanvullend verzekerd bij 
VGZ, dan kunt u beiden uw KBO-lidmaatschapskosten declareren. U dient dan wel ieder 
apart een formulier voor terugvordering contributie in te vullen op onze website of 
telefonisch via het secretariaat van KBO-Brabant. 
Controleert u nog even of u uw contributie 2020 al wel heeft gedeclareerd bij 
VGZ (op de oude manier)? 
 

Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant 
 

De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenverenigingen aantrekkelijke 
afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskorting op verzekeringen. Hoe 
groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. KBO-Brabant is de grootste 
ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden en voor onze leden liggen de kortingen 
daarom op het hoogste niveau. Deze gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij 
Centraal Beheer.  
 
 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/
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De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen: 
Vervoer 
• Auto 10% korting 
• Motor 10% korting 
• Camper 5% korting 
• Caravan 5% korting 
Wonen 
• Opstal 8% korting 
• Inboedel 8% korting 

• Kostbaarheden buitenshuis 8% korting 
• Aansprakelijkheid 8% korting 
• Ongevallen 8% korting 
Diverse 
• Rechtsbijstand 5% korting 
• Doorlopende Reisverzekering 5% korting 
• Bootverzekering (pleziervaartuig) 5% korting 
 

Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt 
voor leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn. 
Houd daarom deze rubriek en/of de website van KBO-Brabant  
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  in de gaten voor de link naar de speciale website van 
Centraal Beheer en het nummer van KBO-Brabant dat u nodig hebt om de korting te 
verkrijgen. Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van 
werkgeversnummer. 
 

______________________________________ 
 

 

Fiscaliteiten  Tips en Adviezen 

 
Het einde van het jaar 2020 komt snel in zicht. Bekijk of u uw belastbaar inkomen in 
2020 nog kunt verlagen door uitgaven te doen in de sfeer van specifieke (en aftrekbare) 
zorgkosten (de vroegere ziektekosten), giften en/of schenkingen. Het verlagen van uw 
verzamelinkomen verhoogt de toeslagen voor zorgkosten en huur, indien u daar recht op 
heeft natuurlijk. Voor deze toeslagen gelden ook vermogens toetsen. 
 
Schenken: indien u uw kinderen en kleinkinderen iets wil schenken doe dat dan vóór  
1 januari 2021. Dit verlaagt uw Box 3 vermogen in 2021 en daarmee u te betalen 
inkomstenbelasting in Box 3. De vrijgestelde bedragen voor kinderen en kleinkinderen zijn 
resp. € 5300 en € 2300. Dit soort schenkingen kan met een eenvoudige bankoverschrijving 
gedaan worden. Vermeld: schenking van ouder aan kind of van grootouder aan kleinkind. 
Bewaar deze afschriften minimaal 5 jaar. Nagekomen bericht: voor 2021 gelden éénmalig de 
volgende vrijstellingen, voor kinderen € 6604 en voor kleinkinderen € 3244, (bron: Fiscalert). 
 
Voor genieters van huurtoeslag: let op dat uw Box 3 vermogen op 1 januari 2021 niet 
boven de vrijstelling uitgaat. Immers u betaalt dan inkomstenbelasting in box 3 en daarmee 
vervalt uw recht op huurtoeslag in 2021. Reeds ontvangen huurtoeslagen in 2021 zullen dan 
moeten worden terugbetaald. Uw Box 3 vermogen is nog te verlagen tot 31/12/2020, door 
het doen van schenkingen als boven gemeld maar ook door nog uitgaven te doen die u toch 
al van plan was om op korte termijn te gaan doen. 
 

http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
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Verkoop huis: laat na het tekenen van de verkoopakte van uw huis, de akte van levering 
bij de notaris passeren op of na 2 januari 2021. Hiermee vóórkomt u dat de eventuele 
overwaarde van uw huis (dit is de verkoopsom minus de restant hypotheek) al in 2021 in 
box 3 valt. De peildatum voor box 3 in 2021 is 1 januari 2021. 
 
Bij overlijden: Maak een boedelbeschrijving en de gerechtigden hierin. Hiervoor hoeft u 
niet naar de notaris, dit kan een KBO/Kloostertuin adviseur voor u doen.  
 
Aangifte erfbelasting: Ook dit kan een KBO/Kloostertuin adviseur voor u doen, mits het 
een eenvoudige aangifte is. 
 
Levenstestament: Overweeg om een levenstestament te laten maken door een notaris. 
Een belangrijke bepaling in zo’n testament is dat u iemand machtigt om namens u 
rechtshandelingen te laten verrichten bij wilsonbekwaamheid. Dit bespaart de gang naar de 
kantonrechter bij het nemen van belangrijke beslissingen. Een levenstestament is een 
notariële akte waarvoor u naar de notaris moet. 
 
Definitief energielabel: In de maand december 2020 kunt u nog voordelig uw voorlopige 
energielabel laten omzetten in een definitief label. Verzuim dit niet te doen wanneer u denkt 
dat binnen 10 jaar uw woning verkocht zal gaan worden.  
 
Belastingservice KBO/Kloostertuin Hapert: Ook in 2021 zullen voor de aangiften IB 
2020 de invullers, het zijn er inmiddels vijf in Hapert, weer voor u klaar staan. In de januari 
2021 Nieuwsbrief en de website Stichting Steunpunt de Kloostertuin zult u daar meer over 
kunnen lezen. 
 
Fijne feestdagen en alle goeds voor een gezond en zelfredzaam 2021. 
 
Jeroen L.O.M. Steger, belastinginvulhulp KBO-Hapert en Stichting Steunpunt de Kloostertuin 
Hapert, 11 november 2020 
 

___________________________________ 

 
 
 
RABO CLUBSUPPORT 

 
 
 
De actie Rabo ClubSupport is weer afgesloten. De opbrengst van deze actie bedraagt dit 
jaar € 971,46 voor seniorenvereniging KBO Hapert. Vorig jaar was dat iets meer, namelijk  
€ 1014,22.  
 

Voor de Stichting Ouderen de Kempen ontvangen we dit jaar € 91,24.  
In 2019 bedroeg dit nog € 282,00. 
 

Graag bedanken we alle mensen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes  

met het corresponderende nummer. 

 
 
 
 
 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in 
Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger  
23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan  
31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering  
40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote 
papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra 
large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon  
69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 
 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon  
8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor  
16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 
cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 
36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend  
49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 
61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto  
71 schapengeluid. 
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Oplossing kruiswoordpuzzel blz. 7 

 

 

 

 

 

 


