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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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Goed om over na te denken 

Een flink aantal jaren terug ging ik met een groeps-wandelreis mee naar IJsland. Ik had er 
obsessief naar uitgezien, mijn droom kwam uit! 
 

Zoals wel vaker bij wandelvakanties splitste de groep zich al snel in drie groepen: de 
fanatieke koplopers, vaak lange, lenige mensen voor wie de sportieve uitdaging vooropstaat; 
de middenmoters -daar behoorde ik toe- met gemiddelde lichamen en gemiddelde snelheden; 
en de achterblijvers. 
Die laatste groep bestond uit wat oudere vrouwen en ze hielden de boel op, want twee 
hadden hoogtevrees, de derde een blessure aan haar been en de vierde leek niet vooruit te 
branden. 
Je móést in dit onherbergzame landschap op elkaar wachten en dat wij al een halfuur zaten 
te pauzeren en het koud kregen deed er niet toe: ook de meest trage deelnemers hebben 
recht op een pauze. 
Ik ergerde me kapot. Dit schoot niet op zo met dat gemekker over hoogtevrees en dat 
allemaal tijdens mijn droomreis, waarvan ik geen seconde onbenut wilde laten. Ik probeerde 
de irritatie uit mijn lijf te benen. 
 

Op dag drie werd ik wakker met pijn in mijn knie. Ik kon nauwelijks een stap zetten. Een 
vrouw uit de trage groep bood me meteen haar wandelstok aan. Ik geneerde me, zei dat ik 
er zelf een zou kopen. 
De aardige IJslandse buschauffeur die ons vervoerde naar een volgend verblijf, regelde met 
een bevriende andere chauffeur dat die twee stokken mee zou nemen van weer een 
bevriende collega met een sportzaak uit een klein IJslands dorp. In een besneeuwd 
landschap in the middle of nowhere stopten twee bussen, de ramen gingen open, de stokken 
werden aangereikt. Ze waren voor mij. De hele groep sloeg het tafereel gade, terwijl het 
schaamrood me naar de kaken steeg. 
 

De dagen erna liep ik achteraan. De trage groep was ontzettend lief voor me. Ze wachtten op 
me, hadden het goed met elkaar en ik mocht erbij horen. De een vertelde dat ze kanker had 
overleefd; IJsland was haar cadeau. De ander had haar man net verloren; IJsland was 
helende grond. Schaamte, geluk,liefde, dankbaarheid, ik voelde veel tegelijkertijd. 
 

Ik nam me voor deze levensles nooit meer te vergeten. Na de aankondiging van de tweede 
lockdown dacht ik eraan terug. Jort Kelder zei op televisie: “We zijn een kleine, zeer 
kwetsbare groep nu aan het beschermen, ten koste van al het andere.” 
Zeker, dacht ik, en dat is precies de kern van beschaving en de test ervan: hoe je met de 
aller kwetsbaarsten omgaat. Soms betekent het: wachten op een ander, soms betekent het: 
je bekommeren om het verhaal van de ander.  
 
De kwetsbaren kunnen jong zijn of oud.  
 

Het kan je vader of je moeder zijn. 
 

Of, op een dag, jijzelf. 
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Aangifte inkomstenbelasting 2020 
 

Fiscaliteiten en tips: de alleenstaande ouderenkorting bij een verpleegsituatie (opname in een 

WLZ-inrichting) 

Een gehuwd persoon die blijvend in een verpleegtehuis is opgenomen, leeft duurzaam 

gescheiden van zijn of haar partner. In deze situatie ontstaat recht op een alleenstaande 

ouderenkorting (in 2021€ 443 per jaar). Een voorwaarde is wel dat degene in het 

verpleegtehuis moet zijn ingeschreven op het adres van dat verpleegtehuis bij de 

Gemeentelijke Basisadministratie(GBA) van de betreffende gemeente. Meestal doet het 

verpleegtehuis dat zelf, om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor de verpleging, 

maar het is aan te bevelen dat de familie, echtgeno(o)t(e) of kinderen dat bij de betreffende 

gemeente controleren en zo nodig aanvullend ingrijpen. 

De achterblijvende echtgenoot of echtgenote heeft eveneens recht op de alleenstaande 

ouderenkorting zodat voor beide partners sprake is van een recht op gezamenlijk € 886 per 

jaar. Deze alleenstaande ouderenkorting wordt uitgekeerd door de belastingdienst en dit is 

netto geld, er wordt niets op ingehouden!  

Het bovengenoemde recht op alleenstaande ouderenkorting ontstaat doordat gehuwden 

duurzaam gescheiden zijn gaan leven waardoor zij recht hebben gekregen op alleenstaande 

AOW. Voor de alleenstaande ouderenkorting is het niet van belang of zij dit recht op 

alleenstaande AOW ook claimen. Hier zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan en het is 

voor een KBO belastinginvuller te complex om hierin te adviseren. En een eenmaal gemaakte 

keuze kan niet worden teruggedraaid! Een pensioendeskundige of accountant moet dan 

geraadpleegd worden. 

De moraal van dit verhaal: wanneer uw partner in een WLZ-inrichting is opgenomen, geef 

dan in uw belastingaangifte aan dat er recht is op alleenstaande ouderenkorting. Zie toe dat 

uw belastinginvuller dit ook toepast, met name geldt dit voor niet- KBO invullers. Wanneer zij 

hun werk op dit punt niet goed doen loopt u € 886 mis, zonder dat u er erg in heeft. 

Wanneer de Belastingdienst onverhoopt uw alleenstaande ouderenkorting schrapt, en dit 

kwam vroeger nogal eens voor, dien dan een bezwaarschrift in binnen zes weken na datum 

definitieve aanslag. Na deze termijn kunt u geen succesvol bezwaarschrift meer insturen. Laat 

uw definitieve aanslag dus goed controleren door uw invuller! Trek tijdig aan de bel en laat 

het niet tot de laatste dag liggen! 

Uw KBO belastinginvuller heeft hiervoor een modelbrief bezwaarschrift. 

De aangifte campagne IB 2020 begint 1 maart a.s. Meldt u zich a.u.b. tijdig bij een van de 

KBO belastinginvullers. 

 

Met vriendelijke groet, Jeroen L.O.M. Steger, KBO Hapert belastinginvuller 
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Vaccinaties voor mantelzorgers 

 
 
 
 
Veel mantelzorgers vragen zich af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren en of ze 
tegelijkertijd met degene voor wie ze zorgen de prik kunnen halen. Dat is helaas niet het 
geval. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de planning voor de vaccinatie.  
Dit betekent dat mantelzorgers géén voorrang krijgen. 
 
Leeftijd en gezondheid zijn bepalend 
Je leeftijd bepaalt wanneer je een vaccinatie krijgt. En onder de 60 speelt ook je gezondheid 
mee. Heb je een medische indicatie, dan ben je onder de 60 jaar eerder aan de beurt dan 
mensen zonder medische indicatie. Boven de 60 wordt puur naar leeftijd gekeken. Een 
medische indicatie betekent dat je een kwetsbare gezondheid hebt. Bijvoorbeeld omdat je 
chronische longproblemen hebt, hartproblemen, een nierziekte of overgewicht. 
Dat je mantelzorger bent, maakt voor het vaccineren niet uit. Daar kijkt de GGD niet naar als 
ze het moment bepalen waarop je aan de beurt bent. 
Wel is het zo dat mensen die 60 jaar of ouder zijn als een van de eersten worden 
gevaccineerd. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie en zit dus vrij 
‘vooraan’ in de planning.  
 
PGB-zorgverleners 
Word je voor de zorg voor je naaste (deels) betaald vanuit een PGB? PGB-zorgverleners 
worden voor de vaccinatie meegenomen in de verschillende groepen zorgmedewerkers. en 
krijgen via de SVB een uitnodiging voor de vaccinatie. Afhankelijk van je leeftijd ben je 
daardoor via je PGB-zorgverlenerschap soms eerder aan de beurt dan puur op basis van je 
leeftijd. Dit is vooral het geval als je onder de 60 jaar bent. 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of wilt u hier graag eens over praten, dan 
kunt u mij bereiken op maandag, dinsdag en donderdag op 0615911968.  
Blijf gezond! 
 
Eva Delissen 
Mantelzorgondersteuner 

__________________________________ 

 
Gedachten 
 

Recept voor een gelukkig leven: 
iemand om van te houden, iets om te doen,  
iets om naar uit te kijken of op te hopen  
 
Ouders zijn de bogen waarmee kinderen 
als pijlen het leven worden ingeschoten  
 
Volhouden en vooral gezond blijven.  



5 
 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen 
die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde 
van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang 
isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en 
drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in Brabant. 
Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren en wellicht verkopen? Meldt u dan aan 
voor een kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 
  
Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 
Cuppers: 073 - 644 40 66.  
Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Jacquelien Cuppers, 
Medewerker Communicatie en PRKBO-Brabant 
 

_____________________________ 
 

 

Ouderenconsulent Loes Beekman   

Historische quiz over dorpen gemeente Bladel 

 

Normaal gesproken zou ik de afgelopen maanden met velen van jullie kennisgemaakt hebben 

tijdens een van de activiteiten die de KBO organiseert of op een ander moment in Den Tref of 

op straat in Hapert. Helaas zullen we nog even moeten wachten tot dit weer mogelijk is.  

Ondertussen heb ik niet stilgezeten. In de komende maand wordt op KempenTV een quiz 

uitgezonden met historische vragen over Hapert, Hoogeloon, Casteren, Netersel en Bladel. 

Hopelijk kunnen we samen via de lokale televisie een gezellige uitzending neerzetten, waarin 

u wellicht nog bekende plekken of mensen voorbij ziet komen. De antwoorden op de quiz 

kunnen per post of mail naar mij toegezonden worden. De exacte datum voor de quiz volgt 

binnenkort en ik zie uw brief of mailtje met antwoorden na de quiz graag tegemoet!  

Graag wijs ik u er ook op dat u mij altijd kunt bellen of mailen wanneer u een vraag hebt, 

zowel groot als klein, over wonen, welzijn, zorg of eenzaamheid. Of wanneer u gewoon eens 

wilt kennismaken. Ik ben te bereiken op: 06-16028677 of via mail: l.beekman@bladel.nl 

 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/
mailto:l.beekman@bladel.nl
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Onze nieuwe leden: 

Mw. H. Collignon, Hapert 
Hr. P. Janssen, Hapert 
Mw. M. Janssen – van Steensel 
Mw. E. Vosters, Hapert 
 

Onze overleden leden: 
 

Mw. B. Maandonks-van Hooff, 96 jaar 
Hr.L. Castelijns, 79 jaar 
 

____________________________________ 
 

DE TWEE KANTEN VAN TWINTIG TWINTIG 

Twintig twintig heeft me niks gebracht! 

Mij hoor je nooit zeggen 

Dat we samen meer kunnen dan alleen 

Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

Spanning en onrust om me heen 

Elke week voelde ik minder 

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn 

Ik voelde 

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 

En zeg me vooral niet 

Er zit iets moois in iedere dag 

Want hoe je het ook wendt of keert 

Ik heb dit jaar stilgestaan 

Je zult mij nooit horen zeggen: 

Twintig twintig bracht me veel lichtpuntjes! 

Lees het gedicht nu van onder naar boven! 
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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

 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

 

 

 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

 

 

 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN 
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Oplossing woordzoeker pagina 7 
 

 

 
 

De oplossing is: STROOIWAGEN 

 
 

 

 

 

 

 
 


