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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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Blz. 6: Woordzoeker 
Blz. 9: Oplossing woordzoeker 

 



2 
 

Ouderenconsulent Loes Beekman 

 

De afgelopen maanden hebt u mijn naam of gezicht misschien al ergens voorbij zien komen: 

in de krant, op de folder bij het kerstpakket van KBO Hapert of op de kerstkaarten die de 

75+’ers in de brievenbus hebben gekregen. Ik ben namelijk al weer enkele maanden actief 

als ouderenconsulent binnen de gemeente Bladel.  

De laatste tijd word ik steeds vaker door ouderen benaderd. Ik ben blij met de reacties die ik 

krijg en ik heb al verschillende mensen kunnen helpen. Wie weet kan ik ook samen met u een 

oplossing zoeken voor een van de vragen waar u mee loopt!  

Dit kunnen grote of kleine vragen zijn en deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel 

wonen, welzijn, zorg als eenzaamheid. Ik luister naar uw verhaal en zoek met u mee naar 

mogelijke oplossingen.  

Ik kan bij u langskomen, maar als u het prettiger vindt kunnen we ook bellen. Bent u 

benieuwd of ik u verder kan helpen of wilt u gewoon eens kennismaken? Ik ben te bereiken 

op 06-16028677 of te mailen op l.beekman@bladel.nl 

________________________________ 

Ierse Zegenwens 

Niet dat geen enkele wolk van smart over je zal komen, 
niet dat je levensweg één lang pad over rozen zal zijn, 
niet dat je ooit een traan van spijt zult vergieten. 
Nee, dat alles wens ik je niet. 
Want tranen zuiveren het hart en smart adelt het gemoed. 
Maar mijn wens is dat je in je hart de gouden herinnering 
bewaren mag van elke rijke dag. 
Mijn wens voor jou is: 
dat elke gave die God jou schonk in het nieuwe jaar groeien mag. 
Dat er steeds mensen mogen zijn die de hand reiken als het moeilijk is. 
Dat in elk uur van vreugde en verdriet, vrede en troost je mogen vergezellen. 
 

____________________________________ 
 

Gedachten 
 

Je kunt beter spijt hebben  
van de dingen die je gedaan hebt 
dan van de dingen 
die je niet gedaan hebt  
 

Kennis is een verzameling feiten 
wijsheid is het vermogen onderscheid te maken  
tussen wat wel en niet belangrijk is 

mailto:l.beekman@bladel.nl
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Mantelzorgondersteuner Eva Delissen 
 

Mantelzorg is een zware taak die vaak door de jaren heen steeds intensiever 
wordt. In deze coronatijd kan het bieden van zorg nog lastiger of zwaarder voor u 
zijn dan voorheen. Mijn aandacht gaat uit naar u als mantelzorger, om u te ondersteunen bij 
uw taken. Een persoonlijke en vrijblijvende aanpak staat hierbij centraal. 
Hoe houd je de juiste balans tussen werk, eigen gezin en de zorg voor een ander? Is er nog 
voldoende tijd om je hobby uit te blijven oefenen? Ik denk graag met u mee en samen kijken 
we waar ik kan helpen. 
Waar kunnen mantelzorgers zoal mee terecht bij de mantelzorgondersteuner? 

Enkele voorbeelden: 
• Juiste balans tussen privé en zorg organiseren 
• Inzicht krijgen in de hoeveelheid zorg  
• Ondersteuning tijdens gesprekken met instanties / werkgever / zorginstellingen / 

familie 
• Draaglast verkleinen en draagkracht vergroten 

• Informatie en advies over ondersteunende voorzieningen en hulpverlening 
• Een luisterend oor  

 

Contact   
Zowel voor een eenmalig gesprek of vraag als voor terugkerende hulp ga ik graag met u in 
gesprek. Dit kan telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag via 06-15199168 of via het 
e-mailadres e.delissen@bladel. 
  
Met vriendelijke groet, 
Eva Delissen 
Mantelzorgondersteuner Gemeente Bladel 
Postbus 11 

5530 AA Bladel 
tel. 0615911968 
e-mail: e.delissen@bladel.nl   
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 
www.bladel.nl 

__________________________________ 
 

Onze nieuwe leden: 
 

Hr. R. Huijbregts, Hapert 
Mw. M. Kuijpers, Hapert 
Hr. G. Schellekens, Hapert 
Hr. H. Verhoeven, Hapert 
Mw. T. Verhoeven-van Hoof, Hapert 
 

Onze overleden leden: 
 

27-11-2020 Mw. J. van Gerwen-Leijten, 87 jaar 
14-01-2021 Mw. W. Jansen-Leeuwerik, 89 jaar 

mailto:e.delissen@bladel
mailto:e.delissen@bladel.nl
http://www.bladel.nl/
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  Contributie 2021 
 

  In de laatste week van januari zullen we, voor degene die ons daartoe hebben gemachtigd,    
de contributie à € 25,00 p.p. voor 2021 incasseren. Dit betekent dat de contributie   
automatisch wordt afgeschreven. U hoeft daarvoor 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 0119 0045 42 
 

 
 

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen.  
Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak 
voor het coronavaccin.  
Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari 
van het Eindhovens Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen. 
Waar gaat het om? 

 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd 
een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden gebeld om een  
(nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd.  
De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het 
slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via een 
digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken! 
 

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor 
het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u 
belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 
 

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Waar kunt u terecht?  
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld 
worden. Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie. 
Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het 
betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 
tel.: 088-7867372. 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het 
weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  
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Aangifte Inkomstenbelasting en Premies volksverzekeringen 2020 

Aan alle AOW gerechtigden wordt weer de mogelijkheid geboden om het belastingbiljet 

IB/PVV aangifte 2020 in te laten vullen door KBO-Hapert belastinginvullers. 

Als u hiervan gebruik wilt maken, gelieve onderstaande strook in te vullen en uiterlijk  

28 februari 2021 in te leveren bij Jeroen Steger, Oude Provincialeweg 12, 5527 BP Hapert. 

Aanmelding per e-mail kan ook naar: j.steger4@upcmail.nl 

Diegenen die al langer gebruikmaken van deze service kunnen rechtstreeks met hun eigen 

vertrouwde invuller telefonisch een afspraak maken en hoeven dus de aanmeldstrook niet in 

te sturen. 

I.v.m. Corona wordt het huisbezoek waar mogelijk vermeden en u wordt verzocht om alle 

gegevens, nodig voor een correcte invulling, na telefonisch overleg òf bij uw invuller af te 

geven òf , als dat niet mogelijk mocht zijn, een afspraak bij u thuis op Coronacondities te 

maken. Vergeet u ook niet om de machtigingscode bij te sluiten, zonder deze code kan de 

invuller uw aangifte niet doen. 

De aangiftecampagne begint dit jaar op 1 maart 2021 en de aangiften dienen te zijn 

ingestuurd vóór 1 mei 2021 (behoudens verzoek om uitstel!). Aangiften vóór 1 mei 

ingestuurd kunnen rekenen op teruggave, indien van toepassing, vóór 1 juli 2021.  

Indien nodig kan uitstel aangifte aangevraagd worden tot 1 september, of door corona- 

maatregelen wellicht zelfs nog langer. 

Er wordt deze campagne ook weer gekeken naar de Toeslagen (meestal Zorg- en 

Huurtoeslag) en de nazorg hiervan, evenals die voor de aangifte IB/PVV, behoort ook tot de 

service. 

Voor meer info kunt u bellen met: 

Dhr. Jeroen Steger  tel.: 382316 

Dhr. Jan van Hout  tel.: 384363 

Dhr. Marijn v.d. Heuvel tel.: 06 - 41 46 18 22 

Dhr. Harrie Snoeren     tel.: 06 - 37 47 79 30 

Dhr. Wim Suykerbuyk tel.: 386931 

 

Jeroen L.O.M. Steger, coördinator belastingservice ouderen in Hapert (namens KBO-Hapert). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wilt u de belastingaangifte invullen van: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer/e-mail adres:  

mailto:j.steger4@upcmail.nl
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Woordzoeker 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.
 

AASETER 
AGEREN 
ALBINO 
BEULEN 
BEWEGING 
BORDES 
CREATINE 
DAGVLINDER 
DELER 
DOKKEN 
DONATIE 
DOORKOMEN 
DRIEBANDEN 
EICEL 

 
GAREN 
GOKJE 
GRIET 
HIAAT 
HOGESCHOOL 
HORIG 
INBOETEN 
IRRITANT 
KOETSJE 
KORAN 
KRUISBOOG 
LEESWOEDE 
MELKDISTEL 
NABLOEI 

 
NOTIE 
ONTZAG 
ONZIN 
PANTYKOUS 
PARDON 
PASEN 
PERSEN 
PICOBELLO 
PIOEN 
REGAAL 
SANITAIR 
STORTBUIEN 
TOTAAL 
ZUINIGHEID 
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